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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 2.«« 

! SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE   Letnik XII. štev. C 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE ceTa^ 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
12. februarja 1986 

Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora 
občin, ki sta sklicani za sredo, 12. februarja 1986, je razšir- 
jen z obravnavo: 
- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

Skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v 
razvoju; 

- predloga za izdajo zakona o določitvi stopnje za združe- 
vanje sredstev v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slove- 
nije v letu 1986 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega 
sporazuma, s predlogom zakona; 

- predloga za dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 1990 v 
letu 1986. 

- osnutka zakona o zagotovitvi sredstev za regres za 
umetna gnojila, sredstev za varstvo rastlin in kakovostno 
sortno seme; 

- osnutek odloka o določitvi sredstev za regres za umetna 
gnojila, sredstev za varstvo rastlin in kakovostno sortno 
seme za leto 1986. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

PRILOGA: 

PREDLOG ODLOKA 
O dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni 
banki Slovenije (ESA-870) Str. 1 

POROČILO 
o potrebah, možnostih in pogojih izobraževanja in zaposlovanja mladih (ESA-893) Str. 2 

ANALIZA 
uveljavljanja inovativnosti združenih delavcev-ključna smer stabilizacije (ESA-871) Str. 21 

RAZISKOVALNI PROGRAM 
Raziskovalne skupnosti Slovenije s programom raziskav.za preseganje tehnološkega in 
znanstvenega raziskovanja Str. 33 
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PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 
o zagotavljanju sredstev za graditev in ureditev spominskega obeležja »Sremska fronta« Str. 37 

OSNUTEK DOGOVORA 
o zagotovitvi dela sredstev za financiranje mednarodnih športnih tekmovanj, ki jih prirejamo v 
Jugoslaviji, in za pripravo jugoslovanskih športnikov za udeležbo na olimpijskih igrah (ESA-874) Str. 41 



POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K POBUDI 
ZA SPREMEMBO ZVEZNE 
NOMENKLATURE 

PRIPOMBA KOMITEJA ZA 
DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ OBČINE 
KAMNIK NA IZRAČUN FIZIČNEGA OBSEGA 
PROIZVODNJE 

Fizični obseg proizvodnje izračunava Zavod SRS za stati- 
stiko iz obrazcev IND-1 (mesečno poročilo industrije), ki jih 
DO mesečno izpolnujejo in pošiljajo zavodu v obdelavo. 

Pri izračunu indeksov fizičnega obsega proizvodnje upo- 
števa Zavod SRS za statistiko ponderje, ki so določeni z 
zvezno nomenklaturo (zaradi primerljivosti podatkov). 

Ti izračuni fizičnega obsega proizvodnje so zato samo strog 
količinski prikaz obsega proizvodnje DO, ki pa ta indeks 
izračunavajo tudi same, kot tudi Komite za družbenoekonom- 
ski razvoj in ne upoštevajo samo količinske proizvodnje, 
ampak tudi kvaliteto proizvodov in druge dejavnike, ki prav 
tako vplivajo na obseg proizvodnje. Zato Se pojavljajo razlike 
pri podatkih. V kolikor želimo, da bi bili podatki, ki jih izraču- 
navajo DO in Komite za družbenoekonomski razvoj kar naj- 
bolj realni, bi bilo potrebno izdelati čim bolj enoten kriterij 
zajemanja podatkov. 
Potrebna je sprememba zvezne nomenklature. 

POBUDA ZA SPREMEMBO ZVEZNE 
NOMENKLATURE 

Skupina delegatov za Zbor združenega dela - gospodarsko 
področje - 7. okoliš Kamnik je na seji dne 21. 11. 1985 obrav- 
navala pobudo Komiteja za družbenoekonomski razvoj 
občine Kamnik za spremembo zvezne nomenklature za izra- 
čun fizičnega obsega proizvodnje, ki je priložena. 

Skupina se strinja s stališčem Komiteja za družbenoeko- 
nomski razvoj in predlaga Zboru združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, da pobudo za sprejem nomenklature posreduje 
pristojnim organom. 

občino pa tudi za organizacije združenega dela povečal. 
Posebej se je interes okrepil v obdobjih močnejših stagnacij. 
Variantne možnosti za izračun indeksa količinskega obsega 
industrijske proizvodnje za mala področja sicer obstojajo, 
vendar je potrebno za vsako občino posebej proučiti pogoje 
industrijske proizvodnje in pripraviti ustrezen sistem. Indu- 
strija majhnih območij namreč nima ne enake strukture ne 
enakih osnovnih značilnosti razvoja kot industrija republike 
ali vse države, zato je logično, da se veljavna statistična 
metoda obračuna indeksa količinskega obsega industrijske 
proizvodnje ne more z enakim uspehom uporabiti tudi za 
manjša območja. Vsi taki obračuni (za večino občin ali sku- 
pine občin jih izračunava tudi Zavod SR Slovenije za stati- 
stiko) so eksperimentalnega značaja in jih je treba uporabljati 
analitično in orientacijsko. To seveda še bolj velja za indekse 
organizacij združenega dela, zlasti nekaterih predelovalnih 
dejavnosti, za katere bi bilo treba uporabiti dosti preciznejša 
merila kot za velike mase. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bo boljši 
obračun indeksa za industrijo področje v posameznih obči- 
nah možen 1986 leta, ko bodo na voljo podatki o vrednosti 
realizacije industrijskih proizvodov po sedaj veljavni nomen- 
klaturi. Kot ponderje bi namreč lahko bilo uporabiti udeležbo 
posameznega proizvoda v skupni realizaciji industrije v 
občini, kar bi bilo nedvomno boljša »mera enakosti« kot 
povprečne vrednosti za Jugoslavijo. Še vedno pa bo potrebno 
indekse previdno uporabljati oziroma v vsakem primeru pose- 
bej presoditi njihovo kvaliteto; pri tem je potrebno mnogo 
raznovrstnih znanj o sestavi industrije, (ki med drugim določa 
sezonska gibanja, katera pa so lahko popolnoma nasprotne 
smeri kot povprečna za republiko) na dalje o tehnologiji in 
asortimanu proizvodnje, osnovnih dejstev o razvoju proizvod- 
nje kot tudi kritičnega duha in analitične sposobnosti. 

Upoštevati je treba tudi to, da zaradi navedenih vzrokov 
indeksi za mala območja in indeksi za SR, SAP in SFRJ nikoli 
niso povsem primerljive velikosti. Prav tako niso vselej pri- 
merljivi s finančnimi rezultati industrijskih organizacij. Doho- 
dek organizacij se namreč lahko poveča (tudi če izločimo 
vpliv cen) ne da bi se povečala proizvodnja. To je v primerih 
ko se ustvari prihranek v materialu in energiji, uspešneje 
organizira proizvodnja in bolje izkoristijo kapacitete ob sicer 
enaki ravni proizvodnje. 

Nomenklatura industrijskih proizvodov se obnavlja vsaka tri 
leta; naslednja revizija je predvidena 1986. leta. Skušajo se 
zbrati pripombe in predlogi vseh organizacij združenega dela 
s področja industrije in drugih organizacij, ki poznajo spre- 
membe v asortimanih in tehnologiji proizvodnje v industriji in 
so tudi koristn i ki statističnih podatkov. Predlogi in pripombe 
dosedaj zbrane v SR Sloveniji so bile tudi v največji meri 
uveljavljene v zvezni nomenklaturi. Vendar teoretsko in prak- 
tično v svetu ni znana nomenklatura, ki bi povsem ustrezala 
za obračun indeksov na tako majhnih območjih. 

V veljavnem statističnem sistemu je nomenklatura industrij- 
skih proizvodov namenjena obračunu indeksa industrijske 
proizvodnje, oziroma merjenju mesečne dinamike fizičnega 
(količinskega) obsega industrijske proizvodnje. Kot ponder se 
uporablja družbeni proizvod ustvarjen na enoto proizvoda na 
področju SFRJ. 

Uporabnost indeksov industrijske proizvodnje za območja 
občin je omejena zlasti v tistih občinah, ki imajo manjši obseg 
proizvodnje. Veljavna statistična metoda obračuna indeksa 
količinskega obsega industrijske proizvodnje je dovolj vero- 
dostojna za prikazovanje dinamike industrijske proizvodnje 
vse države, oziroma republik in pokrajin. Statistika je namreč 
razvijala metode za proučevanje masovnih pojavov in prikazo- 
vanje velikih množic. Zato je problem tovrstnih indeksov tudi 
v literaturi proučen samo z gledišča gibanja gospodarstva vse 
države oziroma večjih statističnih mas in z gledišča makro- 
ekonomskih kazalnikov. 

Z razvojem samoupravljanja se je interes za obračun 
indeksa količinskega obsega industrijske proizvodnje za 

STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO 
POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
OBČINE PIRAN ZA ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZVEZI Z 
RAZŠIRITVIJO PREDLOGA ZA IZDAJO 
ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH 
POSEGOV V PROSTOR (Uradni list 
SRS, št. 18/84 in 37/85) 

Delegacija predvsem podpira predlog za dopolnitev zakona 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list 
SRS, št. 18/84), ker smatra, da bo dopolnitev 85. člena odpra- 
vila nejasnosti v zvezi z njegovo uporabo v praksi. 

Ob tej priložnosti pa predlagamo, da se predlog za izdajo 
zakona o dopolnitvi obstoječega zakona razširi na še neka- 
tere člene, ki jih je v praksi težko uporabljati, so pa tudi 
neusklajeni z drugimi zakoni. 

Predlagamo naslednje spremembe: 
1. 62. člen 4. odstavek določa da pristojni organ mora izdati 

potrdilo o priglasjtvi del v 30 dneh po vložitvi pravilno sestav- 
ljene priglasitve. Če potrdila v tem roku ne izda, se šteje, da so 
dela dovoljena. 
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Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84) določa 
v 3. odstavku 46. člena, da je treba o priglašenih delih, 
oziroma o vlogi odločiti v 15. dneh. 

Zamuda upravnega organa v obeh primerih je sankcioni- 
rana s tem, da se priglašena dela štejejo za dovoljena. 

Različno določeni roki 30 dni v enem in 15 dni v drugem 
zakonu predstavljajo težave upravnim organom pristojnim za 
urejanje prostora kakor tudi organom urbanistične in grad- 
bene inšpekcije. To neskladje pa postaja predmet špekulacij 
za postavitev objektov na območjih kjer to ni dovoljeno, ali pa 
za posege, ki so v nasprotju s predpisi. Smatramo tudi, da je 
15. dnevni rok prekratek za preverbo utemeljenosti zahtevka. 

2. Ne glede na gornje pripombe, dajemo pobudo, da se 
prouči možnost spremembe zakona o urejanju naselij in dru- 
gih posegov v prostor s tem, da se odločanje o priglašenih 
delih s POTRDILOM v zakonu predpiše kot odločanje v 
upravni zadevi z ODLOČBO. 

Obrazložitev: 

Potrdilo o priglasitvi del je povzeto že iz prejšnjih predpisov 
zlasti zakona o urbanističnem planiranju za tista dela, za 
katera ni potrebno lokacijsko in gradbeno dovoljenje. 

Zakon o urejanju naselij v 51. členu našteva primere v 
katerih ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje 
priglasitev. Med temi primeri so tudi postavitve pomožnih 
objektov in adaptacije s katerimi se bistveno ne spreminjajo 
zunanjost, zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objek- 
tov. Takšni posegi ne glede na to, da občinske skupščine s 
posebnimi odloki predpišejo vrsto, namen, največjo velikost 
in način gradnje teh objektov, lahko povzročijo spore zlasti 
med sosedi. Gre predvsem za odmike od meje, višino objek- 
tov, zapiranje razgleda, zmanjšanje svetlobe, poškodbe pri 
konstrukciji stavbe (pri posegu adaptacije starih stanovanj v 
večstanovanjski stavbi) in druge primere, ko lahko nastopi 
tretji kot stranka zaradi zavarovanja svojih večkrat na zakonu 
utemeljenih pravnih koristi. Takšne ugovore pa upravni 
organi lahko upoštevajo ali zavrnejo le v postopku, ki ga 
predpisuje zakon o splošnem upravnem postopku s tem, da je 
gradnja možna le po pravnomočnosti odločbe. 

Po sedanji ureditvi nastopijo velike težave, če prizadeta 
stranka vloži pritožbo proti potrdilu o priglasitvi del, ki ga 
republiški organi in Vrhovno sodišče SR Slovenije, po našem 
mnenju upravičeno štejejo kot odločitev, s katero je upravni 
organ stranki dal določeno pravico, ne glede na to, da akt 
nosi naziv potrdilo. Naš predlog je v tem, da se zakon dopolni 
tako, da predpiše odločbo kot akt s katerim upravni organ 
odloča ko poseg odobri tako, kot izda odločbo v primeru ko 
ugotovi, da poseg ni možen. 

Opozarjamo, da so dosedanje izkušnje pokazale, da je med 
potrdilom o priglasitvi del in lokacijskim in gradbenim dovo- 
ljenjem prevelika praznina, ker v praksi največkrat investitorji 
nameravajo opraviti poseg, ki je preobsežen za potrdilo in 
premajhen za lokacijski in gradbeni postopek. 

S predlagano spremembo pa bi še vedno ostala možnost, 
da upravni organ zavrne vlogo za dovolitev manjših gradbe- 
nih del in stranko napoti na lokacijsko in gradbeno dovo- 
ljenje. 

Skupina delegatov občine Piran za zbor občin Skupščine 
SR Slovenije je z dne 31. 10. 1985 zboru občin Skupščine SR 
Slovenije dala pobudo za razširitev predloga za izdajo zakona 
o dopolnitvi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v 
prostor (Poročevalec skupščine SRS, št. 34/85), in sicer, da 
naj se prouči možnost spremembe zakona o urejanju naselij 
in drugih posegov v prostor tako, da se odločanje o priglaše- 
nih delih s POTRDILOM po tem zakonu predpiše kot odloča- 
nje v upravni zadevi z ODLOČBO. Ta naj bi zapolnila »preve- 
liko praznino med potrdilom o priglasitvi del in lokacijskim in 
gradbenim dovoljenjem.« 

Hkrati je omenjena skupina delegatov opozorila na neuskla- 
jenost glede rokov pri priglasitvi del na podlagi zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor in zakona o 
graditvi objektov (Ur. list SRS, št. 18/84) z mnenjem, da je 15 

I dnevni rok za odločitev pristojnega občinskega upravnega 
I organa o priglašenih delih, kot to določa zakon o graditvi 
' objektov prekratek. V nadaljevanju podajamo stališče Izvrš- 
. nega sveta Skupščine SR Slovenije do gornje pobude ter 
I odgovor na navedene pripombe. 

A) 

Po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor je 
neposredna podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja ali 
prostorski izvedbeni načrt ali lokacijska dokumentacija, pri- 
pravljena v skladu s prostorskimi ureditvenimi pogoji. V 
prvem primeru (kjer je tudi pričakovati največ posegov v 
prostor oziroma lokacijskih dovoljenj) mora prostorski izved- 
beni načrt podati nedvoumna merila in pogoje za vse predvi- 
dene posege v prostor, tako, da ni potrebna predhodna izde- 
lava lokacijske dokumentacije za posamezen poseg v prostor. 
To pomeni in omogoča, da so v teh primerih postopki za 
izdajo lokacijskega dovoljenja kratki in enostavni. 

V drugem primeru, to je v primeru izdaje lokacijskega 
dovoljenja na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditve- 
nimi pogoji, je še vedno ohranjena lokacijska dokumentacija, 
s katero se splošna merila in pogoji za posege v prostor iz 
prostorskih ureditvenih pogojev konkretizirajo za določenega 
investitorja, na določeni parceli in za določen poseg v pro- 
stor. V teh primerih je - glede na zakonske zahteve po jasnih 
odločitvah glede urejanja prostora v planskih in izvedbenih 
aktih - priprava lokacijske dokumentacije (in s tem v zvezi 
postopek za izdajo lokacijskega dovoljenja) bistveno manj 
zahtevna, kot je bila priprava lokacijske dokumentacije na 
podlagi urbanističnih aktov, določenih s prejšnjim zakonom 
(o urbanističnem planiranju). V pretekli praksi se je namreč, 
glede na nejasne in ohlapne opredelitve v zvezi z urejanjem 
prostora v planskih in izvedbenih aktih strategija urejanja 
prostora velikokrat krojila skozi lokacijsko dokumentacijo, 
kar vse je dajalo (utemeljen) vtis zahtevnosti in zapletenosti 
postopka za izdajo lokacijskega dovoljenja. 

V zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor so 
oblikovane tudi določbe glede posegov v prostor, za katere rti 
potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zanje zadostuje le 
priglasitev pristojnemu občinskemu upravnemu organu. V 
tem primeru gre za posege v prostor, ki so v skladu z rešitvami 
prostorskih izvedbenih aktov, in ki v ničemer ne prizadenejo 
pravic in zakonitosti interesov drugih oseb. Torej so to izra- 
zito »nezahtevni<■ posegi v prostor, in bi zanje ne bilo smotrno 
in opravičljivo predpisovati lokacijskega dovoljenja oziroma 
glede njih voditi postopek, predpisan za izdajo takega dovo- 
ljenja. V primeru zahtevnejšega postopka bi obstajala nevar- 
nost, da bi take objekte oziroma posege v prostor investitorji 
raje izvajali brez ustreznega dovoljenja - »na črno«. 
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Skupnosti 
slovenskih 
občin 

Ljubljana 
Cankarjeva 5 
tel. št.: (061) 
210-200, 
210-219 

Iz vsebine Občana štev. 2 430. 1. 1986) 
- Temeljne značilnosti in odlike kritične ana- 
lize 
- Kaj prinašajo spremembe zakona o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela 
Iz vsebine Občana štev. 1 (16. 1. 1986) 
- Povzetki s seminarja za vodenje javne raz- 
prave o kritični analizi 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPIS! 

Zmanjšanje števila udeležencev v prometu 

• V prometu blaga in storitev med proizvodnimi OZD, OZD, ki se ukvarjajo z 
izvozom in porabniki je lahko samo ena OZD za promet blaga na debelo in ena 
OZD za promet na drobno 

• S pojavom »komercov« ni bilo racionalizirano družbeno delo v prometu blaga in 
storitev, niti ni bila izboljšana preskrbljenost trga, v največjem številu primerov 
pa le-ti ne razpolagajo z lastnimi obratnimi sredstvi 

• Za gospodarske prekrške zaradi kršenja zakonskih določb o številu 
udeležencev v prometu se odgovorni osebi v OZD ali drugi pravni osebi izreče 
ukrep prepovedi opravljanja vodilne dolžnosti od šestih mesecev do pet let 

Zvezni izvršni svet je poslal 
delegatom v Skupščini SFRJ 
Predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o temeljih poslovanja 
organizacij združenega dela 
na področju prometa blaga in 
storitev v prometu blaga in o 
sistemu ukrepov s katerimi se 
preprečujejo motnje na enot- 
nem jugoslovanskem trgu na 
tem področju z osnutkom za- 
kona (AS 698). Namen predlo- 
ženih sprememb je, da se z 
zmanjšanjem števila posredni- 
kov promet od proizvodnje do 
končne porabe odvija po naj- 
krajši poti oziroma, da se vzpo- 
stavi ekonomski optimum pri 
kroženju blaga in storitev na 
enotnem jugoslovanskem tr- 
gu. Prav tako se racionalizira 
skupna mreža v prometu, kar 
bo prispevalo, da bodo cene 
blaga in storitev za končnega 
porabnika nižje. Z ekonomsko 
selekcijo udeležencev v pro- 
metu bi zagotovili, da bi pro- 
met opravljale samo organiza- 
cijsko, kadrovsko in tehnično 
opremljene organizacije za 
promet na debelo. 
Obravnava tega zakona je v 
pristojnosti Zveznega zbora. 

EKONOMSKA 
SELEKCIJA 

Z določbami tega zakona se 
določa, kot je poudarjeno v 
obrazložitvi, da ni mogoče ne- 
upravičeno povečati števila 
posrednikov v prometu blaga 
in storitev, s tem, da je pod 

neupravičenim številom po- 
srednikov mogoče v prometu 
določenega blaga razumeti 
promet, ki poteka med proiz- 
vodnimi OZD oziroma OZD, ki 
se ukvarjajo z uvoznimi posli 
in porabniki v medfazni in 
končni porabi s posredova- 
njem več kot dveh OZD za pro- 
met blaga na debelo in ene 
OZD za promet na drobno. 

S predloženimi sprememba- 
mi in dopolnitvami je predlože- 
no, da lahko v prometu blaga 
in storitev med proizvodnimi 
OZD, OZD, ki se ukvarjajo s 
posli uvoza in porabnikov, lah- 
ko sodeluje samo ena OZD za 
promet blaga na debelo in ena 
OZD za promet na drobno. 

Nujnost ekonomske selekci- 
je OZD za promet blaga na de- 
belo oziroma zmanjšanje nji- 
hovega števila izvira iz dejstva, 
da je v trgovini na debelo števi- 
lo OZD največkrat brez upravi- 
čenega razloga. Tako je po po- 
datkih Zveznega zavoda za 
statistiko bilo leta 1985 v os- 
novnih dejavnostih registrira- 
nih 1 .510 OZD za promet blaga 
na debelo, v trgovini na drob- 
no na istem načelu pa 1.908, 
To pomeni, da pride na eno 
organizacijo trgovine na debe- 
lo samo 1,26 organizacij na 
drobno oziroma, da je trgov- 
ska mreža na debelo v znatni 
meri predimenzionirana, kar 
prispeva k povečanju števila 
posrednikov ter zavira in draži 
blagovni promet. 

Temeljni vzroki za takšno 
neugodno razmerje trgovine 

na debelo in trgovine na drob- 
no, to je velikega števila po- 
srednikov so, kot je poudarje- 
no, v teritorialnem zapiranju in 
monopolnem položaju na trgu 
trgovskih organizacij za pro- 
met na debelo. V veliki večini 
občin »matična« trgovska or- 
ganizacija za promet preskr- 
buje porabnike z okrog 90 od- 
stotki izdelkov in so v takšnih 
pogojih porabniki objektivno 
prisiljeni kupovati pri njej. 

Izkoriščajoč takšen položaj 
je imela takšna organizacija 
možnost, da oblikuje tudi OZD 
za promet na debelo. 

Takšne OZD so »rasle« tudi 
v proizvodnji z deficitarnimi 
proizvodi in to tako, da so pro- 
izvajalci ustanavljali lastne 
OZD za promet na debelo - 
»komerce« in prek njih plasira- 
li omenjene izdelke, pri tem pa 
so izkoriščali »pravico« do 
predpisane marže v prometu 
na debelo. Tudi posamezne tu- 
ristično-gostinske organizaci- 
je, ki so imele monopolni vpliv 
pri nuđenju svojih storitev na 
določenem turističnem po- 
dročju, so ustanavljale OZD za 
promet na debelo, kar je pripe- 

ljalo porabnike do tega, da 
pozneje niso imeli druge izbire 
za nakup proizvodov in stori- 
tev in so bili prisiljeni plačevati 
vzdrževanje velikega števila 
takšnih organizacij. 

POJAV »KOMERCEV« 

Tako je bilo v začetku leta 
1985 v trgovini na debelo regi- 
striranih 426 »komercev« pro- 
izvodnih organizacij, 230 »ko- 
mercev« trgovskih organizacij 
na drobno, 288 kmetijskih za- 
drug, temeljnih organizacij ko- 
operantov in organizacij za 
zbiranje sekundarnih surovin 
in 572 »klasičnih« organizacij 
za promet na debelo. Od skup- 
nega števila registriranih orga- 
nizacij za promet na debelo je 
»komercev« 43 odstotkov, kla- 
sičnih organizacij 38, ostalih 
pa 19 odstotkov. 

S »komerci« ni bilo, kot je 
poudarjeno v obrazložitvi, ra- 
cionalizirano družbeno delo v 
prometu blaga in storitev niti 
se ni izboljšala preskrbljenost 
trga. Čeprav so organizirani 
kot posebne TOZD ali delovne 
organizacije, je večina obdrža- 
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la način dela delovnih skupno- 
sti oziroma skupnih služb, ki 
opravljajo komercialne funkci- 
je. V največjem številu prime- 
rov »komerci« ne razpolagajo 
z lastnimi obratnimi sredstvi, 
skladiščnim prostorom, niti ne 
sprejemajo zalog od proizvod- 
nje. V zvezi s predloženimi 
spremembami veljavnega za- 
kona bodo OZD, ki imajo v svo- 
ji sestavi »Komerce«, ocenile, 
ali je v pogojih enega posred- 
nika ekonomsko upravičeno 
obdržati OZD za promet na de- 
belo ali se bodo »komerci« re- 
organizirali v delovne skupno- 
sti, ki pripravljajo in izvajajo 
komercialno politiko organiza- 
cij v sestavu katerih so oziro- 
ma se bodo konstituirale kot 
storitvene organizacije za ko- 
mercialne posle pri uresniče- 
vanju funkcij prometa blaga in 
storitev. 

Proizvodne OZD bodo oce- 
njevale, ali vse blago plasirati 
prek svojih »Komercov« ali ne- 
kih drugih OZD za promet na 
debelo, ki bodo zaradi svoje 
razvejanosti lažje dostavljale 
blago OZD za promet na 
drobno. 

Namen sprejetja predlože- 
nih sprememb in dopolnitev ni 
da se iz prometa izločijo »Ko- 
merci«, ampak da se onemo- 
goči, da v prometu na debelo 

sodelujejo organizacije, ki ka- 
drovsko, tehnično in organiza- 
cijsko niso za to sposobne. Os- 
nutek zakona izhaja iz predpo- 
stavke, da promet blaga na de- 
belo opravljajo samo tiste or- 
ganizacije, ki so sposobne, da 
preskrbujejo porabnike na naj- 
racionalnejši in ekonomsko 
najbolj sprejemljiv način. To 
pa seveda ne pomeni, da mora 
biti za eno vrsto blaga le en 
prometnik na debelo. Nasprot- 
no, proizvajalec bo imel prilož- 
nost, da izbira OZD za promet 
na debelo prek katerih bo pro- 
dajal svoje proizvode. Osnutek 
samo preprečuje, da blago, ki 
je prišlo prek ene OZD za pro- 
met na debelo, gre tudi prek 
druge takšne organizacije. To 
bo spodbuda tudi za konku- 
renco med omenjenimi organi- 
zacijami glede tega, da so lah- 
ko le one nosilke prometa na 
debelo za določene vrste bla- 
ga. Pri tem bodo le-te nudile 
prednosti v prometu - manjšo 
maržo, širšo in popolnejšo iz- 
biro, manjše stroške dostave 
drobnoprodajni mreži in 
drugo. 

ODPORI 
ZA SPREJETJE 
SPREMEMB 

Pri predlaganju sprememb 

veljavnega zakona, je poudar- 
jeno v obrazložitvi, je predla- 
gatelj izhajal iz dejstva, da bo- 
do prometne organizacije, v 
skladu z ustreznim členom za- 
kona o sistemu družbene kon- 
trole cen, od začetka leta 1986 
samostojno oblikovale cene 
oziroma zaračunavale svoj de- 
lež za kritje prometnih stro- 
škov. Zaradi tega obstaja upra- 
vičena bojazen, da se bodo z 
deležem večjega števila po- 
srednikov v prometu na debelo 
»zidale cene«, kar bi bilo v na- 
sprotju s prizadevanji, da se 
promet racionalizira. 

V obrazložitvi je prav tako 
poudarjeno, da se bodo odpori 
za sprejetje sprememb o kate- 
rih je govor pojavili predvsem 
v prekomernih OZD za promet 
na debelo z namenom, da bi se 
ohranila in razširila skupna 
prometna mreža. Uporaba za- 
kona bo izzvala tudi določene 
težave in je zato predlog, da 
njegove določbe začnejo velja- 
ti šest mesecev po sprejetju. 

Množično kršenje doseda- 
njih rešitev o dovoljenem števi- 
lu dveh posrednikov na debelo 
govori tudi o zelo oteženi kon- 
troli inšpekcijskih organov. 
Posredniki v prometu so mora- 
li na ustreznem dokumentu 
navesti, da so sodelovali v pro- 
metu, kar se je v praksi izvajalo 

tako, da so bili vsi ostali udele- 
ženci izpuščeni, našteta pa sta 
bila samo prvi in zadnji. Zaradi 
takšne procedure je bila kon- 
trola težavna in osnutek pred- 
videva poenostavitev tega po- 
stopka. V zvezi s tem je dolo- 
čeno, da inšpektorju zadošča 
smo vpogled na relaciji proiz- 
vajalec - posrednik - promet 
na drobno. 

Predvideno je, da se za go- 
spodarske prestopke zaradi 
kršenja zakonskih določb o 
številu udeležencev v prometu 
odgovorni osebi v OZD ali dru- 
gi pravni osebi izreče zaščitni 
ukrep prepovedi opravljanja 
vodilne dolžnosti gospodar- 
skega ali finančnega poslova- 
nja za obdobje od šestih mese- 
cev do petih let. To pa zato, ker 
uporaba kazenskih določb ve- 
ljavnega zakona ni bila dovolj 
učinkovita, posebej tistih, ki se 
nanašajo na število udeležen- 
cev v prometu. 

Da bi število posrednikov 
zmanjšali na enega, je treba 
določeno obdobje prilagajanja 
OZD, je poudarjeno na koncu 
obrazložitve in ocenjeno, da je 
šest mesecev (kot je predlože- 
no) dovolj, da se prometna sfe- 
ra prilagodi novim pogojem in 
da ne bo motenj pri prometu 
blaga od proizvajalca do po- 
rabnika. 

Hitrejše usposabljanje zvezne uprave in 

njena večja delovna angažiranost  

• Delavcu v zveznem organu lahko preneha delovno razmerje s pravico do 
pokojnine, ko to zahtevajo interesi službe in če izpolnjujejo splošne pogoje za 
starostno pokojnino, če ima najmanj 25 let delovne dobe in če s svojim delom 
ne dosega trajnejših rezultatov zaradi učinkovitega uresničevanja nalog 

• Takšnim delavcem se določa pokojnina z višjim odstotkom od tistih po katerih 
se določi starostna pokojnina po splošnih predpisih 

• Proti rešitvi o upokojitvi ima delavec pravico pritožbe, mogoč pa je tudi upravni 
postopek 

V programu aktivnosti za na- 
daljnjo preobrazbo zvezne 
uprave je določena tudi obvez- 
nost za ustvarjanje prostora za 
angažiranje najbolj strokovnih 
in najbolj kreativnih kadrov v 
upravi, za večjo menjavo ka- 
drov po kvalifikacijah in res- 
ničnih strokovnih sposobno- 
stih, kot tudi obveznost za na- 
daljnje zmanjšanje števila za- 
poslenih. Da bi takšne cilje tu- 
di dosegli meni Zvezni izvršni 
svet, da je nujno treba ustvariti 
možnost za prenehanje delov- 
'nega razmerja delavcev zaradi 
interesa službe, s pravico do 
pokojnine, brez privolitve de- 

lavca. Zaradi tega je poslal de- 
legatom v Skupščini SFRJ v 
obravnavo in sprejem Predlog 
za izdajo zakona o prenehanju 
delovnega razmerja delavcev v 
zveznih organih s pravico do 
pokojnine, z osnutkom zakona 
(AS 693). 

S tem aktom, ki je sicer v 
pristojnosti Zveznega zbora, 
se ustvarjajo pogoji za hitrejše 
usposabljanje zvezne uprave 
in za večjo delovno angažira- 
nost, s tem pa tudi za boljše 
opravljanje nalog in del oziro- 
ma funkcij organov. Računa 
se, da bi na tej podlagi pridobi- 
lo pokojnino okrog 2.000 de- 

lavcev za katere je v obrazloži- 
tvi poudarjeno, da s svojim na- 
daljnim delom ne bi mogli za- 
gotoviti daljšega pokojninske- 
ga staža, s tem pa tudi višje 
pokojnine. Zaradi tega ni mo- 
goče trditi, da bi bili s spreje- 
mom tega zakona delavci v 
zvezni upravi v priviligiranem 
položaju. 

INTERESI SLUŽBE IN 
UPOKOJITVE 

S predlogom za izdajo tega 
zakona se določajo način in 
pogoji s katerimi lahko delav- 
cu tudi brez njegove privolitve, 
zaradi interesa službe, prene- 
ha delovno razmerje s pravico 
do pokojnine. Upokojitev de- 

OSNUTEK ZAKONA O PRENEHANJU DELOVNEGA 
RAZMERJA V ZVEZNIH ORGANIH S PRAVICO DO 
POKOJNINE-AS 693 
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lavcev v zveznih organih je 
predvidena, ko to zahtevajo in- 
teresi službe kot možnost, kot 
pravica (pooblastilo) funkci- 
onarja, ki vodi zvezni organ in 
ne kot institut, ki se obvezno 
uporablja. V vsakem konkret- 
nem primeru, je poudarjeno v 
obrazložitvi osnutka, bo funk- 
cionar ocenil ali interes službe 
zahteva, da na podlagi tega za- 
kona delavcu preneha delovno 
razmerje. 

Tako je upokojitev predvide- 
na predvsem takrat, ko dela- 
vec izpolnjuje vse splošne po- 
goje za pridobitev pravic za 
starostno pokojnino in ko to 
zahtevajo interesi siužbe. Prav 
tako mu lahko preneha delov- 
no razmerje s pravico do po- 
kojnine, če to interesi službe 
zahtevajo, če ima najmanj 25 
let delovne dobe, kot tudi ka- 
dar so njegove strokovne, de- 
lovne in druge sposobnosti 
takšne, da kljub ustreznemu 
prizadevanju v daljšem obdob- 
ju ne doseže rezultatov s kate- 
rimi bi prispeval k učinkovite- 
mu in popolnemu uresničeva- 
nju nalog in del oziroma funk- 
cij zveznega organa. V zvezi s 
temi rešitvami je v obrazložitvi 
osnutka poudarjeno, da se z 
določanjem dolžine pokojnin- 
ske dobe najmanj 25 let za 
upokojitev delavca, ko niso iz- 
polnjena predpisana starostna 
leta za starostno pokojnino, z 
ene strani oži prostor za širšo 
uporabo tega ukrepa, z druge 
strani pa zagotavlja popolnej- 
še varstvo delavcev z zveznih 
organih. 

Ko je govor o določbi s katero 
je predvidena upokojitev de- 
lavca tudi v primeru, ko le-ta 
ne kaže potrebne strokovne in 
delovne kakovosti je v obrazlo- 
žitvi poudarjeno, da je pri do- 
ločanju teh ciljev treba upošte- 
vati redne delovne pogoje, kot 
tudi objektivne okoliščine, ki 
lahko vplivajo na rezultate dela 
in skupne delovne kakovosti 
delavca (delovne izkušnje, de- 
lovne navade, organizacijske 
in kreativne sposobnosti, 
splošne in posebne psiho-fi- 
zične sposobnosti in drugo). 
VIŠINA POKOJNINE 

V posebnem členu osnutka 
zakona je predvideno določa- 
nje višine starostne pokojnine 
delavca, kateremu preneha de- 
lovno razmerje s pravico do 
pokojnine v odstotkih, ki so 
višji od odstotkov po katerih se 
določajo starostne pokojnine 
po splošnih predpisih. V pov- 
prečju se s to lestvico pokoj- 
ninskih odstotkov zagotavlja 
raven pokojnine, ki je višja za 
okrog 10 odstotkov od ravni, ki 
bi jo dobili z lestvico pokojnin- 
skih odstotkov po splošnih 
predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju de- 
lavcev. 

Določanje tako ugodnejših 
pokojninskih odstotkov, je po- 
udarjeno v obrazložitvi, je zas- 
novano na dejs\ <u, da se tem 
delavcem z upok iitvijo, brez 
njihove privolitve in prej pre- 
den so izpolnili polno delovno 
dobo, onemogoča, da s svojim 
nadaljnjim delom zagotovijo 

sebi daljšo pokojninsko dobo, 
s tem pa tudi višji znesek sta- 
rostne pokojnine. Z njimi se 
dejansko nadomešča kar gle- 
de svoje materialne in socialne 
varnoti izgubijo z upokojitvijo 
po odloku pristojnega organa 
in brez njihove privolitve. 

Ker se določbe tega zakona 
nanašajo na delavce v zveznih 
organih je v osnutku predvide- 
no zagotavljanje sredstev za 
povečanje obveznosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja v proračunu federaci- 
je. Ocenjeno je, da bi v prvem 
letu uveljavitve predloženih re- 
šitev morali v proračunu fede- 
racije zagotoviti okrog 560 mi- 
lijonov dinarjev. 

PRAVICA DO 
PRITOŽBE 

Sklep o prenehanju delovne- 
ga razmerja delavca s pravico 
do pokojnine sprejme po na- 
menu predloženih sklepov 
funkcionar, ki vodi organ, s 
tem, da prej dobi mnenje sveta 
delovne skupnosti. Sklep o 
prenehanju delovnega razmer- 
ja funkcionarjev in vodilnih de- 
lavcev, ki jih postavlja Zvezni 
izvršni svet, bi izdajal sam svet. 
Za vodilne delavce in delavce v 
drugih zveznih organih bo 
sklepe izdajal organ, ki oprav- 
lja funkcijo izvršnega organa. 
Določbe tega zakona se nana- 
šajo tudi na funkcionarje v 
zveznih upravnih organih in 
zveznih organizacijah, ki jih 
imenuje Zvezni izvršni svet, na 
vodilne delavce, ki jih prav ta- 

ko imenuje ta svet, kot tudi na 
vodilne delavce v drugih zvez- 
nih organih in na ostale zapo- 
slene. 

V osnutku zakona je prav ta- 
ko predvidena možnost delav- 
ca, da se na rešitev o preneha- 
nju delovnega razmerja s pra- 
vico do pokojnine pritoži Zvez- 
nemu izvršnemu svetu. Proti 
sklepu o prenehanju delovne- 
ga razmerja s pravico do po- 
kojnine ima delavec iz druge- 
ga zveznega organa pravico 
do pritožbe organu, ki opravlja 
funkcijo izvršnega organa, 
proti sklepu ZIS oziroma dru- 
gega pristojnega organa, je ta- 
ko v enem kot v drugem prime- 
ru dovoljen upravni postopek. 

Delavec ima po predlogu 
pravico do odpravnine pod po- 
goji in v višini, ki so določeni s 
samoupravnim splošnim ak- 
tom. Predvidena je tudi omeji- 
tev ali prenehanje uporabe 
pravic pridobljenih na podlagi 
tega zakona v primerih, ki so 
določeni z Zakonom o temelj- 
nih pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja: 
ko uporabnik pokojnine stopi 
v delovno razmerje ali opravlja 
določene dejavnosti, prestaja- 
nja zaporne kazni aii če v času 
uporabe pravic prenehajo ve- 
ljati pogoji za pridobivanje in 
uresničevanje pravic na način 
kot je to določeno v zakonih 
republik in pokrajin o pokoj- 
ninskem in invalidskem zava- 
rovanju oziroma statutih repu- 
bliških in pokrajinskih skupno- 
sti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

Prilagajanje pokojninskega sistema 

realnim pogojem 

• Za pridobitev starostne pokojnine se predlaga najmanj 15 let zavarovalne dobe 
za moške in najmanj 10 let zavarovalne dobe za ženske 

• Kot pogoj za predčasno upokojitev je predvideno 30 let pokojninske dobe za 
moške in 25 let pokojninske dobe za ženske 

Delegat v Zveznem zboru, 
Vančo Nikolovski je poslal de- 
legatom Skupščine SFRJ 
Predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o temeljnih pravicah 
pokojninskega in invalidskega 
zakona, z osnutkom zakona 
(AS 699). Namen predloženih 
sprememb in dopolnitev je, da 
se z zamenjavo starejših gene- 
racij z mlajšimi omogoči hitrej- 
še zaposlovanje oziroma, da 
postane pokojninski sistem 
elastičen in prilagojen realnim 
pogojem v državi, v skladu z 
opredelitvami dolgoročnega 

programa ekonomske stabili- 
zacije. 

Sicer pa je izdaja tega zako- 
na v pristojnosti Zveznega 
zbora. V osnutku zakona so, 
kot je poudarjeno v obrazloži- 
tvi, predvidene spremembe 
določb veljavnega zakona o 
starostnih pokojninah, da pa 
se še vedno obdržijo sedanje 
rešive o starostnih mejah za 
pridobitev te pokojnine 60 let 
starosti za moške in 55 let za 
ženske, vendar je predlog za 
zmanjšanje potrebnih let po- 
kojninske dobe. Tako je pred- 
videno, da se starostna pokoj- 

nina pridobi z izpolnjenimi 60. 
leti in najmanj 15 let pokojnin- 
ske dobe za moške in 55 let 
starosti in najmanj 10 let po- 
kojninske dobe za ženske. Ta- 
ko bi bilo omogočeno, da za- 
varovanci tudi z manj let zava- 
rovanja, ko dopolnijo omenje- 
no starostno dobo, pridobijo 

pravico do starostne pokojni- 
ne (po veljavnih rešitvah se 
starostne pokojnine pridobijo 
s 60 oziroma 55 let starosti in 
20 let pokojninske dobe oziro- 
ma 65 in 60 starosti in najmanj 
15 let pokojninske dobe. 

Ko je govor o starostni po- 
kojnini ne glede na leta staro- 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O TEMELJNIH PRAVICAH POKOJ- 
NINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA - AS 
699 
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iti, je poudarjeno, da je veljav- 
ia meja 40 let pokojninske do- 
ne za moške in 35 let za ženske 
jlede na majhno zastopanost 
Tiladih v številu zaposlenih in 
jozno zaposlovanje, težko 
jresničljiva. Zato se v osnutku 
aredlaga zmanjšanje števila 
DOtrebnih let za- pokojninsko 
iobo na 35 let za moške in 30 
et za ženske. 

Prav tako je v dopolnilni do- 
ločbi predvideno, da se repu- 
blikam in pokrajinama omogo- 
či, da kot temeljno rešitev za 
pridobivanje pravic do starost- 
ne pokojnine določijo starost- 
no mejo nižjo od 60 oziroma 
50 let, da pa se obdrži pogoj 15 

let zavarovalne dobe za moške 
in 10 let zavarovalne dobe za 
ženske. To določbo bi kazalo, 
kot je poudarjeno, izvajati po- 
stopoma, ker bi se lahko zgo- 
dilo, da bi več generacij hkrati 
pridobilo pravico do starostne 
pokojnine. 

Predlaga se tudi manj let po- 
kojninske dobe za predčasno 
pokojnino. Veljavna rešitev do- 
loča, da si zavarovanec- lahko 
pridobi pravico do starostne 
pokojnine tudi prej ko dopolni 
omenjena starostna leta, ko 
dopolni najmanj 35 let pokoj- 
ninske dobe in 55 let starosti - 
moški in 30 let pokojninske 
dobe in 50 let starosti - žen- 
ske, ob ustrezno zmanjšani 

pokojnini. Osnutek predvideva 
tudi 30 let pokojninske dobe 
za moške in 25 let te dobe za 
ženske. 

V skladu z naštetimi spre- 
membami je predloženo tudi 
usklajevanje določbe, ki ureja 
višino starostne pokojnine in 
po kateri pokojnina za 15 let 
zavarovalne dobe ne more biti 
manjša kot 35 odstotkov (za 
moške) in 40 odstotkov (za 
ženske) pokojninske osnove. 
Tako osnutek predvideva, da 
višina te pokojnine za 15 let 
pokojninske dobe za moške in 
10 let pokojninske dobe za 
ženske ne more znašati manj 
kot 35 odstotkov od pokojnin- 

ske osnove. 
V skladu z usklajevanjem s 

predhodnimi rešitvami je pred- 
loženo, skrajšanje potrebne 
pokojninske dobe, ko gre za 
invalidsko pokojnino. V osnut- 
ku je določeno, da se invalid- 
ska pokojnina v primeru inva- 
lidnosti, ki jo je povzročila po- 
škodba na delu ali s profesi- 
onalno boleznijo določa od 
pokojninske osnove v isti višini 
v kateri se določa starostna 
pokojnina za pokojninsko do- 
bo 35 let za moške in 30 let za 
ženske (po veljavnem zakonu 
za ta primer je predvideno 40 
oziroma 35 let pokojninske 
dobe). 

Prispevek k varovanju okolja v vsej državi 

• Zaradi varovanja narave in prostora je predvideno sprejetje preventivnih 
ukrepov, posebej v urbanih in industrijskih središčih in njihovi okolici 

• Področje varstva sredine in urejanje prostora so urejena s številnimi predpisi, 
kljub temu pa manjka njena celovita obdelava 

Delegatom v Skupščini 
3FRJ je bil kot enemu od ude- 
ežencev sklepanja poslan 
Dredlog družbenega dogovora 
3 elementih skupne politike in 
temeljih za določanje meril za 
/arstvo in urejanje okolja in 
urejanje prostora-AS 699. Na- 
Tien dogovora, obravnavanje 
■caterega je v pristojnosti Zvez- 
nega zbora, je prispevek k za- 
gotavljanju enakih pravic do 
zdravega življenja, varstvo ka- 
kovosti okolja v vsej državi in 
doseganje enakih pogojev go- 
spodarjenja v skladu s pogoji 
in vrednotami okolja. 

Z družbenim dogovorom bo 
treba, kot je poudarjeno v 
obrazložitvi, zagotoviti uresni- 
čevanje ustrezne ustavne do- 
ločbe, ki določa, da zemljišče, 
gozdove, vode, reke, morje in 
morska obala, rudna bogastva 
in druga naravna bogastva, kot 
tudi nepremičnine in drugi 
predmeti posebnega kulturne- 
ga in zgodovinskega pomena 
uživajo kot dobrine splošnega 
pomena posebno varstvo in se 
uporabljajo pod pogoji in na 
način, da jih določa zakon. 

Problematika okolja je ena 
najbolj aktualnih tem v svetu v 
katerem živimo. Jugoslavija se 
uvršča med države, ki so v re- 
lativno kratkem obdobju ures- 
ničile velik napredek v razvoju. 
Kvalitativno so se spremenili 
družbeni odnosi, gospodarski 
tokovi in kulturni okviri. Tako 
je od leta 1948 do 1981 prek 6 
milijonov prebivalcev zapusti- 
lo kmetijstvo, mestno prebival- 
stvo se je več kot podvojilo, 

medtem ko se je industrijska 
proizvodnja povečala za več 
kot dvajsetkrat. Takšne spre- 
membe so bistveno spremeni- 
le okolje. Precej več se izkoriš- 
čajo naravni in energetski re- 
sursi, povečevale so se zgraje- 
ne, zmanjševale pa kmetijske 
in gozdne površine. 

Pri tem je očitna medseboj- 
na odvisnost gospodarske ek- 
spanzije in degradacija okolja 
in je težko ločiti pozitivne od 
negativnih učinkov, to toliko 
prej ker so drugi največkrat 
dalekosežnejši, medtem ko je 
pozitivne rezultate gospodar- 
skega razvoja mogoče oceniti 
v precej krajšem obdobju. 

Področje o katerem je govor 
je urejeno s številnimi zvezni- 
mi, republiškimi in pokrajinski- 
mi zakoni ter drugimi predpisi 
(prek 300), mednarodnimi po- 
godbami in tisočimi občinskih 
odlokov, pa kljub temu manjka 
celovita obdelava. Pri tem po- 
samezne rešitve v različnih 
predpisih med seboj niso us- 
klajene, so pa tudi precejšnje 
razlike pri urejanju enakih 
vprašanj v nekaterih republi- 
kah in pokrajinah. 

Zato je namen sklenitve 
predloženega dogovora, da se 
na področju zakonodaje zago- 
tovi uskladitev in izenačenja 
obstoječih meril, njihova poso- 
dobitev in sprejetje novih... 
Na teh merilih bodo zasnovani 
predpisi, norme in merila repu- 
blik, pokrajin in federacije za 
varstvo voda, zraka in tal pred 
nadaljnjim onesnaževanjem in 
degradacijo, kot tudi za sanira- 

nje in odpravo nastalih škod in 
njihovih vzrokov. Zaradi var- 
stva in narave in prostora je 
predvideno sprejemanje pre- 
ventivnih ukrepov, posebej v 
urbanih in industrijskih središ- 
čih ter njihovi okolici, da bi bili 
zagotovljeni pogoji za izvaja- 
nje mednarodnih konvencij. 

Na področju politike bo tre- 
ba z družbenim dogovorom, 
kot je poudarjeno, zagotoviti 
premagovanje obstoječih sla- 
bosti in napak na področju o 
katerem je govor in ustvariti 
možnosti za zgraditev skupnih 
temeljev za usklajevanje ciljev, 
ukrepov in aktivnosti v vsej dr- 
žavi in na mednarodnem po- 
dročju. Ta osnova naj bi služila 
tudi za sprejem konkretnih 
upravnih, ekonomskih in teh- 
noloških ukrepov za varstvo 
okolja in urejanje prostora. To 
bi dosegli s poenotenjem in 
usklajevanjem obstoječih ele- 
mentov politike okolja, ki so 
definirani v uradnih dokumen- 
tih, kot tudi s pripravo novih 
dokumentov v skladu s politi- 
ko dolgoročnega ekonomske- 
ga razvoja. 

Pri pripravi družbenega do- 
govora je predlagatelj izhajal 

iz ustavne obveznosti varstva 
in izboljšanja sredine, pri če- 
mer je reševanje tega vpraša- 
nja postavljeno kot sestavni 
del družbenega razvoja in 
eden od elementov dolgoroč- 
ne ekonomske stabilizacije. 
Izhajal je prav tako iz dejstva, 
da delež Jugoslavije v medna- 
rodni delitvi dela in številne 
mednarodne obveznosti nala- 
gajo potrebo po širšem oce- 
njevanju te problematike, mi- 
mo lokalnih pa tudi nacional- 
nih okvirov. Obenem pa ta 
kompleksnost zahteva enoten 
pristop, dogovarjanje in sin- 
hronizirano delovanje vseh 
družbenih subjektov od TOZD 
do organov federacije. 

V zvezi s tem so v obrazloži- 
tvi na koncu našteti udeleženci 
za sklenitev dogovora - 
Skupščina SFRJ, republiške in 
pokrajinski skupščini, Zvezna 
konferenca SZDLJ, Svet Zveze 
sindikatov Jugoslavije, Gospo- 
darska zbornica Jugoslavije in 
Stalna konferenca mest in ob- 
čin Jugoslavije. Je pa mož- 
nost, da k dogovoru pristopijo 
tudi drugi zainteresirani orga- 
ni in organizacije. 

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA O ELEMEN- 
TIH SKUPNE POLITIKE IN TEMELJIH ZA DOLOČA- 
NJE MERIL ZA VARSTVO IN UREJANJE OKOLJA IN 
UREJANJE PROSTORA - AS 448 
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ANALIZE IN OCENE 

Za učinkovito zaustavitev izseljevanja s 

Kosova nujna koordinirana širša družbena 

akcija . 

• Kljub ugodnejšemu politično varnostnemu stanju na Kosovu v letu 1984 in v 
prvi polovici 1985 se aktivnost albanskih nacionalistov in iredentistov nadaljuje 

• Izseljevanje Srbov in Črnogorcev s Kosova je najtežja in najdaljnosežnejša 
posledica sovražnega delovanja 

• Po nepolnih podatkih se je leta 1984 in v prvem polletju 1985 iz pokrajine 

izselilo 5.211 oseb, od katerih se jih je na ozemlje ožje Srbije priselilo 4.442 
• Nujno je še večje sodelovanje organov za notranje zadeve s pravosodnimi in 

drugimi subjekti družbene samozaščite, predvsem s preventivnim delovanjem 
• Ocena Ustavnega sodišča Kosovo - določbe družbenega dogovora o 

uresničevanju kadrovske politike v SAP Kosovo o zagotavljanju sorazmerne 
zastopanosti narodov in narodnosti pri »navadnem« zaposlovanju niso v skladu 
z ustavo in zakonom 

Skupščini SFRJ je zadnje 
lanske dni Zvezni izvršni svet 
poslal Poročilo o izvajanju 
sklepov Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ cjlede izselje- 
vanja Srbov in Črnogorcev s 
SAP Kosovo pod pritiskom, ki 
je bilo pripravljeno na podlagi 
poročil in prilog ustreznih 
zveznih upravnih organov in 
pravosodnih organov. 

Za obravnavo tega doku- 
menta, ki časovno zajema do- 
gajanja v letu 1984 in prvi polo- 
vici leta 1985 in vsebuje ocene 
o politično-varnostnih razme- 
rah v pokrajini, ukrepe in de- 
javnosti državnih organov na 
tem področju, kakor tudi pre- 
gled ustrezne zakonodajne de- 
javnosti, je pristojen Zvezni 
zbor. 

POLITIČNO- 
VARNOSTNI POLOŽAJ 
NA KOSOVU 

Izhajajoč iz ugotovitve, da so 
v tem obdobju organizirane 
socialistične sile, državni orga- 
ni in drugi družbeni subjekti y 
SAP Kosovo, SR Srbiji in fede- 
raciji veliko naredili, da bi one- 
mogočili kontrarevolucionar- 
no dejavnost albanskih ireden- 
tistov in nacionalistov, prvi del 
Poročila uvodoma poudarja, 
da leta 1984 in v prvi polovici 
leta 1985 v pokrajini ni prišlo 
do množičnejšega ogrožanja 
javnega reda in miru, čeprav 
so bili pomladi leta 1984 zabe- 
leženi nekateri poskusi obele- 

ževanja obletnice kontrarevo- 
lucionarnih dogodkov. 

V nadaljevanju pa Poročilo 
opozarja, da se je sovražno de- 
lovanje albanskih nacionali- 
stov in iredentistov nadaljeva- 
lo z namenom ohranitve konti- 
nuitete take dejavnosti, pov- 
zročanja negotovosti, izzivanja 
motenj na različnih področjih 
družbenega življenja, še pose- 
bej na področju poslabševanja 
mednacionalnih odnosov. Pi- 
sana in verbalna iredentistična 
propaganda se je nadaljevala 
(3.367 parol, letakov in pamfle- 
tov), usmerjena pa je bila proti 
naši ustavni ureditvi, politiki 
ZKJ, bratstvu in enotnosti, ka- 
kor tudi proti osebnosti in delu 
Josipa Broza-Tita (skupaj z 
uničevanjem njegovih slik je 
bilo registrirano 45 takih pri- 
merov). 

V poldrugem letu, ki ga ome- 
nja Poročilo, je bilo zabeleže- 
nih 119 primerov kamenjanj in 
nasilnega zaustavljanja sred- 
stev javnega prometa, kakor 
tudi 138 požarov in eksplozij 
ter 89 havarij, sabotaž in diver- 
zij, med katerimi je nekatere 
mogoče povezati s sovražno 
dejavnostjo. 

Pri tem delovanju je vse bolj 
izrazita in tudi organiziranejša 
aktivnost albanske sovražne 
emigracije, ki si prizadeva 
združiti vse protijugoslovan- 
ske sile in se povezati z naci- 
onalisti in iredentisti v državi. 
Opirajoč tudi na podatke tujih 
obveščevalnih služb, posebej 
albanske, pripadniki te emi- 

gracije razvijajo različno so- 
vražno dejavnost proti Jugo- 
slaviji, organizirajo demon- 
stracije in si na drugačen na- 
čin prizadevajo, da bi obrnili 
pozornost nase in internaci- 
onalizirali svoje zahteve. 

Pri preprečevanju ilegalne 
sovražne dejavnosti v državi, 
so organi za notranje zadeve 
in službe državne varnosti od- 
krili leta 1984 dve taki organi- 
zaciji in 14 skupin, v katere je 
bilo vključenih več kot 320 lju- 
di. V prvi polovici lani je bilo 
odkrito delovanje novih ilegal- 
nih skupin in organizacij. Zara- 
di take in podobne dejavnosti 
ter kršitev, ki sodijo na področ- 
je političnega kriminala, je bilo 
skupaj vloženih 259 kazenskih 
prijav, proti 511 osebam pa je 
bil uveden postopek za pre- 
krške. 

Poročilo posebej omenja, da 
so skoraj vsi, ki so bili obsojeni 
zaradi albanskega nacionali- 
stičnega in iredentističnega 
ter kontrarevolucionarnega 
delovanja, med prestajanjem 
kazni in po tem ostali na ena- 
kih pozicijah in kažejo svojo 
odločnost, da še naprej sode- 
lujejo v sovražni dejavnosti. 

IZSELJEVANJE SE 
NADALJUJE 

Računajoč na izseljevanje iz 
SAP Kosova je še naprej veliko 
pritiskov na Srbe in Črnogor- 
ce, kar je tudi ena temeljnih 
smeri delovanja albanske ire- 
dente. V poldrugem letu je bilo 
zabeleženih 181 fizičnih napa- 
dov, groženj in vznemirjanja 
Srbov in Črnogorcev ter po- 
škodovanja njihovega premo- 
ženja, kakor tudi 24 primerov 
skrunitve spomenikov in gro- 
bov. Po drastičnosti prednjači- 
jo trije primeri posilstva mla- 
doletnic in stark srbske in čr- 
nogorske narodnosti, nadalje 
oboroženi napadi, podtikanje 
požarov in eksplozij, grožnje s 
krvno osveto in podobno. 

V takih razmerah se pojavlja- 
jo tudi srbski in drugi naciona- 
listi, ki izkoriščajo s kontrare- 
volucijo nastale probleme na 
Kosovu, poudarjajo protial- 
banska stališča in ustvarjajo 
pritisk na politiko ZKJ ter vod- 
stvo države in širijo različne 
govorice, da bi s tem ustvarili 
neugoden psihičen položaj pri 
srbskem in črnogorskem pre- 
bivalstvu. Prav tako je prihaja- 

POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV ZVEZNEGA 
ZBORA SKUPŠČINE SFRJ V ZVEZI Z IZSELJEVA- 
NJEM SRBOV IN ČRNOGORCEV IZ SAP KOSOVO 
POD PRITISKOM 
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o do incidentov proti pripad- 
likom albanske narodnosti, in 
iicer tako v pokrajini kot v po- 
;ameznih mestih zunaj nje 
razbijanje izložb v trgovinah 
n podobno). 

Poročilo ugotavlja, da se Sr- 
>i in Črnogorci še nadalje izse- 
jujejo iz SAP Kosova. To je 
jotovo najbolj težka in najbolj 
iolgoročna posledica delova- 
lja albanskih nacionalistov in 
redentistov pri uresničevanju 
ijihove parole o »etično či- 
stem Kosovu«. Prikazani so 
)odatki prijavno-odjavnih 
služb v organih za notranje za- 
Jeve v republikah (brez SR Čr- 
le gore) in SAP Vojvodini o 
jrijavi prebivališča oziroma bi- 
vališča Srbov in Črnogorcev s 
<osova na njihovem območju 
t letu 1984 in v prvih šestih 
■nesecih lani. Po teh podatkih 
se je, od skupaj 5.211 Srbov in 
Črnogorcev, v SR Srbijo prese- 
lio 4.442. 

Povzet je tudi vzporedni pre- 
gled podatkov o izseljevanju 
družin in posameznikov od le- 
ta 1982 do prve polovice leta 
1985. 

Tako se je leta 1982 izselilo 
817 družin z 2.360 člani in 
4.286 posameznikov. Leta 
1983 se je izselilo 451 družin s 
1.144 člani in 2.897 posamez- 
nikov, leta 1984 pa se je izseli- 
lo 271 družin s 878 člani in 
2.780 posameznikov. V prvih 
šestih mesecih lani pa je bilo 
izseljenih 123 družin s 392 čla- 
ni in 1.155 posameznikov. Ti 
podatki kažejo, da je dinamika 
družinskega izseljevanja v mi- 
nulih treh letih in pol zabeleži- 
la upadanje. 

GOSPODARSKI 
RAZVOJ BO UBLAŽIL 
TEŽAVE 

Poročilo pa hkrati opozarja, 
da kljub ugodnejšemu politič- 
nemu ozračju, trdnejšemu po- 
litično-varnostnemu položaju 
in sprejetih ukrepih za zausta- 
vitev izseljevanja, določen del 
pripadnikov srbske in črnogor- 
ske narodnosti z nakupom 
parcel, stanovanj in graditvijo 
stanovanjskih objektov zunaj 
pokrajine, tiho pripravlja svojo 
izselitev. Razgovor s temi ljud- 
mi je razkril, da je temeljni 
vzrok za njihovo željo, da se 
izselijo, psihološko vzdušje, ki 
ga povzročajo pritiski in druge 
oblike delovanja albanskih na- 
cionalističnih in iredentistič- 
nih skupin, kakor tudi, da so 
vzrok temu slučaji diskrimina- 
cije, manjšinski občutek v po- 
sameznih okoljih, kakor tudi 
neugodne možnosti šolanja in 
zaposlovanja. 

Ker mora biti osrednja dejav- 
nost pri reševanju teh in dru- 

gih problemov v SAP Kosovo 
namenjena predvsem dosega- 
nju gospodarskega razvoja po- 
krajine, Poročilo posebej po- 
udarja pomen samoupravnega 
združevanja dela in sredstev 
organizacij združenega dela v 
tej družbenopolitični skupno- 
sti z organizacijami v drugih 
krajih države. Zaradi tega so 
potrebni tudi obsežnejši spod- 
bujevalni ukrepi. Hkrati je po- 
udarjeno, da je treba razvijati 
organizacijo dela in poslova- 
nja, smotrnejšo uporabo 
žmogljivosti in dvigniti pro- 
duktivnost dela, da bi hitreje 
rešili ekonomske probleme in 
odpravljali brezposelnost. 

Na koncu tega dela Poročila 
pa je tudi omenjeno, da na po- 
litično varnostni položaj v SAP 
Kosovo na določen način vpli- 
va tudi albanska protijugoslo- 
vanska propaganda, ki se je po 
določeni umiritvi po smrti En- 
verja Hoxhe, ponovno okrepi- 
la. Albanska propaganda pri 
tem namerno obide problem 
izseljevanja nealbanskega pre- 
bivalstva iz SAP Kosova, zato 
pa vztrajno trdi, da je treba vso 
krivdo za nastali položaj v tej 
pokrajini pripisati slabostim 
jugoslovanske notranje politi- 
ke in delovanju »srbskega šo- 
vinizma«. 
DEJAVNOST 
DRŽAVNIH ORGANOV 

Drugi del Poročila opisuje 
ukrepe in dejavnosti državnih 
organov pri realizaciji sklepov 
Zveznega zbora in Zveznega 
izvršnega seta glede zaviranja 
izseljevanja Srbov in Črnogor- 
cev iz SAP Kosova, odpravlja- 
nje vzrokov izseljevanja in za- 
gotavljanje možnosti za vrnitev 
v pokrajino tistih, ki se za to 
odločijo. 

Predno Poročilo govori o ak- 
tivnostih omenjenih organov, 
daje oceno ZIS, da se kljub 
vsem ukrepom, izseljevanje 
Srbov in Črnogorcev iz SAP 
Kosovo nadaljuje. Zaradi tega 
je za doseganje boljših uspe- 
hov na tem področju nujno tre- 
ba zagotoviti večjo stopnjo so- 
delovanja pristojnih pokrajin- 
skih, republiških in zveznih or- 
ganov. 

Dejavnost organov za notra- 
nje zadeve SAP Kosova se je v 
glavnem omejila na odkrivanje 
in preprečevanje ilegalne ali 
javne sovražne dejavnosti al- 
banske iredente in na prepre- 
čevanje organiziranih pritiskov 
na občane srbske ali črnogor- 
ske narodnosti. Poleg že ome- 
njenega števila prijavljenih 
kaznivih dejanj in uvedbe po- 
stopkov za prekrške so v minu- 
lih treh letih in pol vzporedno 
vložili 60 kazenskih prijav in 
589 prijav sodnikom za prekr- 
ške, pri katerih naj bi bila upo- 

rabljena zakonska določba o 
začetku prestajanja kazni takoj 
po izdaji odločbe oziroma 
sodbe. 

Okrepljeno sodelovanje po- 
krajinskih organov za notranje 
zadeve in pravosodnih orga- 
nov ter drugih subjektov druž- 
bene samozaščite pri reševa- 
nju konfliktnih situacij na naci- 
onalni podlagi je dalo določe- 
ne rezultate. Gradivo pa, ob 
upoštevanju zapletenosti in 
zahtevnosti teh problemov, 
opozarja na nujnost okrepitve 
preventivnega in drugega de- 
lovanja služb državne varnosti 
na Kosovu, predvsem na po- 
dročju celovitejšega pregleda 
in dokumentiranja sovražnih 
namer in perfidnejših oblik pri- 
tiskov. Pri tem je zelo velikega 
pomena izboljšanje učinkovi- 
tosti pri razjasnjevanju vseh 
motivov in ozadij inkriminira- 
nih primerov, prikritih organi- 
zatorjev in usmerjevalcev take 
dejavnosti. 

Pri tem Poročilo tudi opo- 
zarja na dejavnost Republiške- 
ga sekretariata za notranje za- 
deve SR Srbije. Ugotavlja, da 
je ta organ s svojimi pooblastili 
prispeval k registriranju in od- 
krivanju sovražne dejavnosti 
albanskih nacionalistov in ire- 
dentistov. Poleg tega je orga- 
nizirano spremljal izseljevanje 
Srbov in Črnogorcev iz SAP 
Kosova in sprejemal ukrepe, 
da do tega ne bi prišlo. 

Zvezni sekretariat za notra- 
nje zadeve je prav tako z in- 
špekcijskimi pregledi in na 
druge načine nadzoroval učin- 
kovitost izvajanja sprejetih 
ukrepov proti sovražni dejav- 
nosti, opozarjal na probleme 
in nudil nujno strokovno 
pomoč. 

IZBOLJŠANA 
AŽURNOST PRI DELU 
PRAVOSODNIH 
ORGANOV 

Poročilo za dejavnost pravo- 
sodnih organov pravi, da je bi- 
lo okrepljeno sodelovanje in 
koordiniranje dela ustreznih 
zveznih organov s pokrajinski- 
mi in republiškimi, in sicer 
predvsem pri izvajanju sklepov 
Zveznega zbora, ocen in sta- 
lišč Zveznega izvršnega sveta 
in dokumentov Zveze komuni- 
stov Jugoslavije glede izselje- 
vanja Srbpv in Črnogorcev iz 
SAP Kosova pod pritiskom ter 
zagotavljanjem pogojev za vr- 
nitev tistih, ki si to želijo. 

Kljub doseženim uspehom 
je še precej pomanjkljivosti pri 
delu teh organov (neažurnost 
in neučinkovitost), ki so po 
mnenju Poročila predvsem po- 
sledica nerešenih kadrovskih 
in materialnih problemov. Za- 

radi tega je bilo priporočeno 
vsem občinskim skupščinam v 
pokrajini, da preučijo možno- 
sti razširitve sistemizacije de- 
lovnih mest na sodiščih in pri 
drugih pravosodnih organih, 
da preučijo sistem nagrajeva- 
nja teh kadrov, kakor tudi da 
poskušajo izboljšati njihove 
življenjske in delovne pogoje. 

Poročilo nadalje omenja de- 
javnost Vrhovnega sodišča Ko- 
sova, Pokrajinskega javnega 
tožilstva in Pokrajinskega se- 
kretariata za pravosodje. Skli- 
cali so več posvetovanj po ob- 
močjih, da bi povečali ažur- 
nost in učinkovitost pravosod- 
nih organov, posebej v tistih 
primerih, ko so stranke različ- 
ne narodnosti. S tem v zvezi je 
ocenjeno, da se je precej pove- 
čala odgovornost nosilcev pra- 
vosodnih funkcij in da se spre- 
jemajo ukrepi, ki zagotavljajo 
strokovno kadrovsko izpopol- 
nitev omenjenih organov. 

Dejavnost pravosodnih or- 
ganov Kosova na obravnava- 
nem področju Poročilo prika- 
zuje s podatkom, da je bilo v 
obdobju od leta 1981 do konca 
junija 1985 za politična kazni- 
va dejanja obtoženih 900 ljudi, 
zaključenih je bilo 697 postop- 
kov, v tem času pa je bilo prav- 
nomočno končanih tudi 3.980 
postopkov za prekrške, ki so- 
dijo na področje političnega 
kriminala. Izboljšala se je tudi 
splošna ažurnost in učinkovi- 
tost pri pregonu političnih kaz- 
nivih dejanj in prekrškov, kar 
velja tudi za izrekanje kazen- 
skih sankcij storilcem teh de- 
janj. 

Veliko bolj ažurno so delala 
tudi tožilstva. 

UVELJAVITEV 
PREVENTIVNEGA 
DELOVANJA 
POSEBNIH KOMISIJ 

Kadrovski problemi, neu- 
strezno nagrajevanje in oteže- 
ne stanovanjske razmere, so 
obremenjevale tudi delo dru- 
gih pokrajinskih oziroma ob- 
činskih upravnih organov kot 
nosilcev zelo pomembnih 
ustavno in zakonsko določe- 
nih pravic, dolžnosti in odgo- 
vornosti za uresničevanje 
funkcije organov oblasti v teh 
družbenopolitičnih skupno- 
stih. Rečeno je na primer, da je 
Skupščina SAP Kosova spreje- 
la ustrezni program ukrepov, 
ki ga je treba, odvisno od oce- 
ne stanja v posameznih orga- 
nih, izpeljati v prihodnjem ob- 
dobju. 

Sicer pa Poročilo ugotavlja, 
da prikaz dela upravnih orga- 
nov v SAP Kosovu ne daje po- 
datkov o položaju Srbov in Čr- 
nogorcev na področjih, ki so 
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najpomembnejša za njihovo 
eksistenco (stanovanjska gra- 
ditev, odpiranje obrtnih delav- 
nic in drugo), teh gibanj pa 
niso spremljali niti organi fe- 
deracije, tako da ni pregleda 
nad dejanskim stanjem na tem 
področju. 

Nekoliko več Poročilo govo- 
ri o delu občinskih komisij za 
preučevanje vzrokov izseljeva- 
nja oziroma za preprečevanje 
izseljevanja s Kosova. V zad- 
njih dveh letih so bile te komi- 
sije ustanovljene v največjem 
številu občin, posebne komisi- 
je pa so bile ustanovljene tudi 
v krajevnih skupnostih in orga- 
nizacijah združenega dela, 
preko katerih preventivno de- 
lujejo občinske komisije. Poro- 
čilo ocenjuje, da pogovori z 
družinami, ki so napovedale iz- 
selitev, ne dajejo željenih 
uspehov. Zaradi tega bi morali 
preko posebnih komisij nada- 
lje ustrezno preventivno delo- 
vati takoj, ko so znane namere 
posameznikov ali družin, da se 
želijo izseliti. 

Čeprav je ta oblika vplivanja 
na občane pokazala določene 
prednosti, v posameznih oko- 
ljih preprečevanje izseljevanja 
še naprej ne daje ustreznih re- 
zultatov. Tako je v nekaterih 
krajevnih skupnostih (Prizren, 
Istok, Priština, Titova Mitrovi- 
ca) aktivnost posebnih komisij 
zelo slaba, podoben pa je tudi 
položaj v mnogih organizaci- 
jah združenega dela, kjer pro- 
blem izseljevanja Srbov in Čr- 
nogorcev obravnavajo kot 
obrobno vprašanje. V nekate- 
rih med njimi (Titova Mitrovi- 
ca) dodeljujejo kredite za sta- 
novanjsko graditev zunaj Ko- 
sova tudi ljudem, ki imajo 
družbeno stanovanje ali hišo, 
kar objektivno spodbuja izse- 
ljevanje. 

Glede izvajanja načela zago- 
tavljanja sorazmerne zastopa- 
nosti narodov in narodnosti pri 
zaposlovanju, kot enega mož- 
nih vzrokov za povečano izse- 
ljevanje, Poročilo opozarja, da 
je Ustavno sodišče Kosova 
ocenilo, da določbe Družbne- 
nega dogovora o uresničeva- 
nju kadrovske politike v SAP 
kosovo glede tega »ključa« v 
organizacijah združenega dela 
niso v skladu z Ustavo in zako- 
nom, saj izvajanje take določ- 
be ni v skladu z ustavnim nače- 
lom, da je pod enakimi pogoji 
vsakemu dostopno vsako de- 
lovno mesto in funkcija v 
družbi. 

PREDNOST PRI 
ZAPOSLOVANJU - 
SPODBUDAZA 
VRAČANJE 

Da bi zagotovili boljše mož- 
nosti za vračanje tistih, ki si to 

žele, je Skupščina SAP Kosovo 
sprejela ustrezne ukrepe. Med 
njimi je omenjena tudi pred- 
nost pri zaposlovanju oseb, ki 
so se s Kosova izselile po letu 
1981, tako da se mnogi občani 
srbske in črnogorske narodno- 
sti, ki so prejšnja leta zapustili 
rodne kraje, obračajo na ob- 
činske komisije in organizacije 
združenega dela, da bi jim te 
zares omogočile uveljavitev 
skupščinskega sklepa. 

Po poročilih občinskih ko- 
misij so v drugi polovici leta 
1984 komisije v 16 občinah do- 
bile 24 družinskih in 242 posa- 
mičnih zahtev za vrnitev, pri 
čemer je bila kot pogoj določe- 
na le zaposlitev. Od septembra 
1982 do konca junija lani se je 
na Kosovo vrnilo 2.002 ljudi, 
med katerimi jih je 630 sklenilo 
delovno razmerje. Zahtevki 
drugih še niso rešeni, saj je 
treba počakati na možnost za- 
poslitve. 

Pri obravnavi stanja in pro- 
blemov na področju ekspropri- 
acije, je Izvršni svet Skupščine 
SAP Kosovo konec leta 1984 
ugotovil, da je bilo v zadnjih 
treh letih v postopku 6.893 za- 
dev, med katerimi jih je bilo 
rešenih 5.850. Največ rešenih 
zadev je bilo v občini Glogovac 
(3.769), pri katerih je v glav- 
nem šlo za razlastitev nepre- 
mičnin zaradi graditve preko- 
pa hidro sistema Ibar-Lepe- 
nac. Največ pritožb na te od- 
ločbe je bilo zaradi nizkega na- 
domestila, določeno število pa 
tudi zaradi kršitve zakona. 

Poročilo ob tem omenja, da 
bi se morali pristojni organi v 
pokrajini potruditi, da bi od- 
škodnino za razlaščena zem- 
ljišča določili s pogodbo (de- 
narno odškodnino ali nado- 
mestno zemljišče), ne pa po 
sodni poti. Podobno velja, ko 
gre za kršitev zakona, oziroma 
ugotavljanje »splošnega inte- 
resa«, pri čemer Poročilo ugo- 
tavlja, da zaradi kršitve zakona 
glede določanja takega sploš- 
nega interesa proti nikomur ni 
bil sprožen ustrezni postopek 
za ugotavljanje odgovornosti. 

AKTIVNOST ZVEZNIH 
ORGANOV 

Posebni del Poročila omenja 
dejavnost zveznih pravosod- 
nih in drugih pristojnih orga- 
nov. Med drugim je zapisano, 
da je Zvezno sodišče odločalo 
o izrednih pravnih sredstvih v 
kazenskem in civilnem postop- 
ku, spremljalo je izvajanje 
zveznih zakonov v sodni praksi 
in podobno. Pri tem je osred- 
njo pozornost namenilo kazni- 
vim dejanjem, ki so jih storili 
pripadniki albanske narodno- 
sti, s tem da so bila ta kazniva 
dejanja naperjena proti zava- 

rovanim objektom, zoper čast, 
dostojanstvo, varnost in življe- 
nje pripadnikov srbske in čr- 
nogorske narodnosti. Po mne- 
nju Zveznega sodišča pri teh 
kaznivih dejanjih, ki lahko od- 
ločilno vplivajo na izseljevanje, 
niso bili zabeleženi posebej 
značilni primeri nenudenja 
varstva, kršenja pravic udele- 
žencev v postopku in podob- 
no, kazni pa so v glavnem 
ustrezale teži kaznivega de- 
janja. 

Sicer pa Zvezno sodišče so- 
di, da je mogoče relativno 
ugodno oceniti izvajanje zako- 
nov o pravdnem, nepravdnem, 
izvršilnem in drugih postopkih 
na kosovskih sodiščih. Prav ta- 
ko opozarja, da Zvezno sodiš- 
če ni obravnavalo nobenega 
spora glede pogodb o prodaji 
nepremičnin, sklenjenih pod 
pritiskom. 

Aktivnost Zveznega javnega 
tožilstva na tem področju je bi- 
la namenjena izenačevanju 
politike kazenskega pregona, 
preprečevanju politične krimi- 
nalitete, s tem pa tudi zavira- 
nju izseljevanja Srbov in Črno- 
gorcev s Kosova. Zvezni javni 
tožilec je leta 1982 izdal obvez- 
no navodilo o izvajanju zvez- 
nih predpisov - določb o kaz- 
nivih dejanjih zoper temelje 
socialistične samoupravne 
družbene ureditve in varnosti 
SFRJ. Uporaba tega navodila 
pa je prispevala k pravilni kva- 
lifikaciji teh dejanj. Leta 1984 
je bilo obtoženih 34 oseb za to 
kaznivo dejanje, 15 pa je bilo 
obtoženih v skladu z merili, 
določenimi v obveznem navo- 
dilu. 

Poročilo nadalje povzema 
ugotovitev, da so pritiski na Sr- 
be in Črnogorce, da bi se izse- 
lili s Kosova, vplivali na pre- 
cejšnje povečanje števila oseb, 
obtoženih za kaznivo dejanje 
izzivanja nacionalnega, rasne- 
ga in verskega sovraštva, raz- 
dora in nestrpnosti, kakor tudi 
za kaznivo dejanje iz sovražnih 
pobud do SFRJ. 

Zvezno javno tožilstvo pa je 
tudi, da bi izvajalo določbe Za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah Zakona o obligacijskih 
razmerjih in Zakona o dopolni- 
tvi Zakona o pravdnem po- 
stopku, začelo preko Pokrajin- 
skega javnega tožilstva Koso- 
vo zbirati podatke o pogodbah 
na področju prometa nepre- 
mičnin, sklenjenih pod priti- 
skom. 

POMANJKLJIVOSTI 
PRI REŠEVANJU VLOG 
OBČANOV 

Zvezni družbeni pravobrani- 
lec samoupravljanja je v 
obravvnavanem obdobju pre- 

gledal določeno število samo- 
upravnih aktov nekaterih orga- 
nizacij združenega dela v po- 
krajini in nato poskušal, da bi 
samoupravno regulativo us- 
kladili z ustavnimi določbami. 
Pri Ustavnem sodišču Jugosla- 
vije je predlagal postopek za 
oceno skladnosti z Ustavo, do- 
ločb samoupravnih aktov o 
sklenitvi delovnega razmerja, 
ki so kot pogoj zahtevali ob- 
vezno poznavanje albanskega 
in srbohrvaškega jezika. 

Na podlagi Programa o 
skupni dejavnosti na tem po- 
dročju je Pokrajinski družbeni 
pravobranilec samoupravlja- 
nja Kosovo izdal navodila ob- 
činskim družbenim pravobra- 
nilcem samoupravljanja na ob- 
močju SAP Kosovo, kjer so 
omenjene tudi obveznosti na 
področju dela in zaposlovanja, 
ki lahko vplivajo na neenako- 
pravnost ljudi tako na področ- 
ju zaposlovanja kot tudi pri 
uresničevanju pravic iz delov- 
nega razmerja. 

Zvezni sekretariat za pravo- 
sodje in organizacijo zvezne 
uprave je, pri obravnavi dolo- 
čenega števila vlog in pritožb 
občanov, ki v glavnem govori- 
jo o pritiskih, ki so vplivali na 
izseljevanje Srbov in Črnogor- 
cev s Kosova, v sodelovanju z 
ustreznimi sekretariati v SR Sr- 
biji in SAP Kosovo, oblikoval 
delovno skupino, ki je morala 
ugotavljati dejstva v postopkih 
obravnave omenjenih vlog in 
pritožb. 

Med bivanjem na Kosovu je 
omenjena delovna skupina 
ugotovila, da je obravnava te- 
ga vprašanja v različnih obči- 
nah zelo različna. V nekaterih 
občinah so veliko naredili, da 
bi rešili vloge občanov, pose- 
bej tistih, ki zadevajo izseljeva- 
nje Srbov in Črnogorcev. Ven- 
dar pa zaradi neučinkovitosti, 
počasnosti, podvajanja in brez 
nujnega koordiniranja dela or- 
ganov, ki dobivajo vloge, sta- 
nja na tem področju ni mogo- 
če oceniti kot zadovoljivega. 

PROBLEM 
DVOJEZIČNOSTI 

S skupno dejavnostjo in so- 
delovanjem predstavnikov 
Zveznega komiteja za delo, 
zdravsto in socialno varstvo s 
predstavniki ustreznih orga- 
nov v SR Srbiji in SAP Kosovo 
je bil zagotovljen pregled sta- 
nja in aktivnosti organov in 
organizacij na Kosovu pri izva- 
janju ukrepov za preprečeva- 
nje vzrokov izseljevanja Srbov 
in Črnogorcev na področju de- 
la in zaposlovanja. 

Ugotovljeno je bilo, da v naj- 
večjem številu organizacij in 
skupnosti urejajo vprašanje 
enakopravne uporabe jezikov 
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i pisav narodov in narodnosti 
tatuti oziroma pravilniki o si- 
temizaciji del in nalog oziro- 
ia o delitvi sredstev za oseb- 
e dohodke in skupno porabo, 
lajveč samouprarvnih aktov je 
prejetih v albanskem in srb- 
kohrvaškem jeziku. Med 
kupnim številom zaposlenih 
elavcev v organizacijah in 
kupnostih, kjer je bil oprav- 
en inšpekcijski pregled (v 
743 organizacijah in skupno- 
tih s 148.263 zaposlenimi de- 
ivci) pa je za 13.491 delavcev 
),1 odstotka) sklenitev delov- 
ega razmerja pogojena s poz- 
avanjem obeh jezikov. 
Pregled samoupravnih 

plošnih aktov je med drugim 
jdi pokazal, da v največjem 
levilu organizacij urejajo 
prašanje nagrajevanja na 
odlagi znanja obeh jezikov v 
kladu z zakonskimi določba- 
li, v določenih primerih pa se 
) nadomestilo določa v pav- 
alnem znesku oziroma brez 
poštevanja podatkov, ali se in 
kakšnem obsegu se delavec 

poslužuje obeh jezikov, da bi s 
tem dosegel večje delovne re- 
zultate. 

Kar zadeva angažiranje 
Zveznega sekretariata za infor- 
macije, Poročilo poudarja, da 
je sprejel potrebne ukrepe za 
pravočasno in objektivno ob- 
veščanje domače in tuje javno- 
sti o položaju na Kosovu in pri- 
zadevanjih ZKJ ter drugih soci- 
alističnih sil za učinkovitejše 
zaviranje izseljevanja Srbov in 
Črnogorcev iz pokrajine. 

Ob tem je omenjeno, da je 
bil v minulem obdobju zago- 
tovljen boljši sprejem naših ra- 
dijskih in televizijskih progra- 
mov, povečana je bila moč od- 
dajnikov Radio Prištine, v SR 
Srbiji pa so bili sprejeti ukrepi 
za boljši sprejem radijskih in 
TV programov v občinah Pre- 
ševo, Medvedja in Bujanovac. 

Nato Poročilo podrobneje 
ocenjuje obravnavo »kosovske 
problematike« v domačih in 
tujih sredstvih javnega obveš- 
čanja, pri čemer opozarja na 

razlike pri pisanju pokrajinskih 
listov Rilindija in Jedinstvo. 

Potem pa so na kratko pov- 
zete aktivnosti Ustavnega so- 
dišča Jugoslavije, ki je med 
drugim pripravilo posebno in- 
formacijo o nekaterih proble- 
mih ustavno - sodnega var- 
stva ustavnosti in zakonitosti 
pri zagotavljanju enakoprav- 
nosti narodov in narodnosti 
Jugoslavije v SAP Kosovo, ki jo 
je obravnavala in sprejela 
Skupščina SFRJ. 

ZAKONODAJNA 
DEJAVNOST 

Zaključni del Poročila govori 
o zakonodajni dejavnosti 
(predvsem na ravn. federacije), 
ki posredno ali neposredno 
vpliva na premagovanje pro- 
blemov izseljevanja Srbov in 
Črnogorcev s SAP Kosovo. 
Med omenjene zakone je uvrš- 
čen Zakon o opravljanju notra- 
njih zadev iz pristojnosti zvez- 

nih upravnih organov, kakor 
tudi zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o obliga- 
cijskih razmerjih in Zakona o 
pravdnem postopku. Poročilo 
pa tudi opozarja, da je v po- 
stopku sprejem sprememb in 
dopolnitev Kazenskega zako- 
na SFRJ, pri čemer je v razpra- 
vi predlog, da bi v omenjeni 
zakon vključili tudi kvalificira- 
ne oblike nekaterih kaznivih 
dejanj, ki ogrožajo enakoprav- 
nost, bratstvo in enotnost na- 
rodov in narodnosti v naši dr- 
žavi. 

Sicer pa je omenjeno, da je v 
SR Srbiji začel veljati Zakon o 
spremembah in dopolnitvah 
Zakona o državni upravi, med- 
tem ko je v postopku sprejem 
Zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o javnem to- 
žilstvu in Kazenskega zakona 
SR Srbije. 

Na koncu Poročilo ugotav- 
lja, da so pristojni organi v 
SAP Kosovo ugotovili, da ni 
treba spreminjati in dopolnje- 
vati pokrajinskih zakonov. 

»š h-; i 
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Ljubljana, 4. 2.1986 

PREDLOG ODLOKA 

o dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev 

družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki 

Slovenije (ESA-870) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 108. seji dne 
23. 1. 1986 določil besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PRENOSU DENARNIH SREDSTEV DRUŽBENOPOLITIČ- 
NIH SKUPNOSTI V DEPOZIT PRI NARODNI BANKI SLO- 
VENIJE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 319. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja 
za finance, 

- Ljubo LUIN, pomočnik republiškega sekretarja za fi- 
nance. 

1. člen 
V 5. členu odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopo- 

litičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije 
(Uradni list SRS, štev. 21-1355/77, 22-1466/78, 38-1611/79, 14- 
873/80 in 38-1503/83) se za tretjim odstavkom doda nov četrti 
odstavek, ki se glasi: 

»Prejeta sredstva družbenopolitičnih skupnosti in iz njih 
dani krediti za namene iz prvega odstavka tega člena se pri 
temeljnih bankah štejejo kot bančni posli v imenu in za račun 
družbenopolitičnih skupnosti.« 

2. člen 
Za 6. členom se doda nov 6. a člen, ki se glasi: 

»6. a člen 
Narodna banka Slovenije daje temeljnim bankam sredstva 

družbenopolitičnih skupnosti po 5. členu tega odloka do 

zneska razpoložljivih sredstev. 
Za razpoložljiva sredstva družbenopolitičnih skupnosti se v 

posameznem mesecu štejejo povprečna sredstva družbeno- 
političnih skupnosti v preteklem mesecu, zmanjšana za likvid- 
nostno rezervo v višini 5 odstotkov. 

Narodna banka Slovenije najpozneje do 10. dne vsakega 
meseca uskladi temeljnim bankam dana sredstva z razpolož- 
ljivimi sredstvi družbenopolitičnih skupnosti.« 

3. člen 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 

določi prečiščeno besedilo odloka o prenosu denarnih sred- 
stev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki 
Slovenije. 

4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

1) S 5. členom odloka o prenosu denarnih sredstev družbe- 
nopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije 
je med drugim določeno, da se denarna sredstva družbeno- 
političnih skupnosti dajejo v uporabo temeljnim bankam, ki 
delujejo na območju SR Slovenije v obsegu: 

- do 30% za usmeritve za namene, ki jih določi Skupščina 
SR Slovenije, 

- preostala sredstva pa za usmeritve za namene, ki jih v 

skladu s kreditno politiko SR Slovenije določi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

V primeru, da preostala sredstva niso usmerjena za 
namene, ki jih določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, se 
lahko po določbah 5. člena odloka preostala sredstva dajejo 
kot kratkoročni kredit temeljnim bankam po sporazumu, ki ga 
sklenejo te banke. 

Navedena določba odloka o prenosu denarnih sredstev 
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družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki 
Slovenije zahteva ob različni dinamiki prilivov, odlivov in 
usmerjanju sredstev družbenopolitičnih skupnosti izračun 
razpoložljivih sredstev, ki se dajejo temeljnim bankam ter 
izračun potrebne likvidnostne rezerve, da bi se spoštovala 
načela likvidnosti pri uporabi sredstev družbenopdlitičnih 
skupnosti. 

Da bi bilo to doseženo, predlagamo, da se za 6. členom 
doda nov 6. a člen, s katerim se določa izračun razpoložljivih 
sredstev in likvidnostne rezerve, ter rok v katerem Narodna 
banka Slovenije uskladi temeljnim bankam dana sredstva z 
razpoložljivimi sredstvi družbenopolitičnih skupnosti. 

Ž določbami 6. a člena bo Narodni banki Slovenije dano 
pooblastilo, da avtomatično usklajuje dana sredstva bankam 
z razpoložljivimi sredstvi in skrbi za potrebno likvidnostno 
rezervo. Tak način operativnega usklajevanja gibanj denarnih 
tokov s potrebnimi stanji bo omogočal učinkovitejšo uporabo 
sreiistev družbenopolitičnih skupnosti in s tem večjo obtočno 
hitrost denarja. 

2) S prvim odstavkom 5. člena odloka o prenosu denarnih 
sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni 
banki Slovenije je določeno, da denarna sredstva, ki se prena- 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

šajo v depozit pri Narodni banki Slovenije, daje Narodna 
banka Slovenije v uporabo temeljnim bankam, ki delujejo na 
območju SR Slovenije na podlagi pogodbe, ki jo Narodna 
banka Slovenije v imenu in za račun družbenopolitičnih skup- 
nosti sklene s temeljno banko (pogodba po pooblastilu). 

Pri izvajanju določbe prvega odstavka S. člena odloka so 
bili izraženi predlogi, da bi bilo potrebno tako določbo 
natančneje razdelati, tako, da bi se iz sredstev družbenopoli- 
tičnih skupnosti dani plasmaji za posamezne namene pri 
bankah šteli za posle v imenu in za račun družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Plasmaji iz sredstev družbeno-političnih skupnosti se že 
dosedaj niso pri bankah šteli med plasmaje, ki se na podlagi 
ukrepov kreditno-monetarne politike omejujejo. Da pa ne bi 
pri nadaljnjem izvajanju določb odloka prihajalo do nejasno- 
sti, predlagamo, da se dopolni 5. člen odloka z novim četrtim 
odstavkom, s katerim bo izrecno določeno, da se takšni posli 
štejejo za posle po pooblastilu. 

3) Zaradi večkratnih sprememb in dopolnitev odloka o pre- 
nosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depo- 
zit pri Narodni banki Slovenije predlagamo, da Zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije določi prečiščeno 
besedilo odloka. 

POROČILO 

o potrebah, možnostih in pogojih 

izobraževanja in zaposlovanja mladih 

(ESA-893) 

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Tine ZORIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kul- 
turo, 

- Franci PIVEC, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Boštjan ZGONC, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 108. seji dne 23. 1. 
1986 obravnaval: 

- POROČILO O POTREBAH, MOŽNOSTIH IN POGOJIH 
IZOBRAŽEVANJA IN ZAPOSLOVANJA MLADIH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE TER TELESNO KULTURO 

POVZETEK 

Poročilo o potrebah, možnostih in pogojih izobraževa- 
nja in zaposlovanja mladih odgovarja na del vprašanj, ki 
izhajajo iz sklepa Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije, sprejetem na podlagi delegatske pobude 
tovarišice Vike Potočnikove. Drugi del vprašanj sodi v 
okvir oblikovanja in sprejemanja srednjeročnih in dolgo- 
ročnih razvojnih načrtov republike. 

Obravnava potreb se opira na razvojno usmeritev od 
ekstenzivnih k intenzivnim značilnostim gospodarjenja, 
kar narekuje premike k boljši izobraženosti večjega dela 
generacij, ki se vključujejo v delo. To je povezano tudi z 
nujnostjo, da relativno prostorsko nemobilnost prebival- 
stva v SR Sloveniji nadomestimo s čim boljšo poklicno 
mobilnostjo - sposobnostjo prekvalifikacije. V posamez- 
nih segmentih razvoja vpisa v usmerjeno izobraževanje je 
zaznati negativne posledice ekonomske zaostritve in zni- 
ževanja družbenega standarda prebivalstva - predvsem 
pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo in pri odločanju za 
programe V. zahtevnostne stopnje. O vplivu nove pro- 
gramske strukture usmerjenega izobraževanja je glede na 
kratko razdobje njene uvedbe še zelo težko govoriti. 

Možnost vključevanja mladine v izobraževanje se kri- 
tično zrcalijo skozi negativno vplivanje regionalne odda- 
ljenosti in socialnih omejitev. Velika družbena vlaganja v 
enakomernejši razvoj izobraževalne mreže od otroškega 

varstva do visokega šolstva so obrodila sadove, ki se 
kažejo v veliko bolj izravnanih izobraževalnih produktih 
med občinami. Težave, ki se v tem pogledu pojavljajo pri 
srednjem usmerjenem izobraževanju, bi morali razrešiti z 
boljšim usklajevanjem razmestitve programov in vpisa v 
regijah z dolgoročnejšimi dogovori v okviru slovenskega 
izobraževalnega prostora. Vpliv socialnega dejavnika na 
možnosti izobraževanja je še zmeraj večji, kot bi glede na 
razvoj male šole, celodnevne osnovne šole, izgradnjo 
mreže domov za učence in študente in glede na razvejan 
štipendijski sistem upravičeno pričakovali. Družbeno 
posredovanje za zmanjšanje socialne selekcije v izobraže- 
vanju glede na obseg vloženih sredstev ni dovolj učinko- 
vito, ker v mnogih primerih ne nastopi v pravem trenutku, 
ampak prepozno. 

Visoka relativna stopnja odkrite in latentne brezposel- 
nosti mladih, ki bistveno presega druge starostne skupine, 
terja še večje družbene napore za zagotovitev prve zapo- 
slitve, tudi z bolje razvitim pripravništvom. 

Pogoji vključevanja mladih v izobraževanje so v 
pomembni meri opredeljeni z družbenoekonomskim polo- 
žajem šolstva, še bolj neposredno pa s sistemom družbe- 
nih vlaganj v standard učencev in študentov. Poročilo 
navaja značilnosti razvoja tega sistema, njegove dosežke 
in odprta vprašanja. 



Opredelitev problema 

V točki, v kateri se soočata zaustavljena gospodarska rast 
(izražena tudi v relativnem padcu sredstev za šolstvo) in 
vestransko zahtevna (vsebinsko, organizacijsko in finančno) 
preobrazba izobraževalnega sistema se porajajo številna 
vprašanja, ki izražajo skrb za ohranitev in razvoj vseh tistih 
funkcij vzgoje in izobraževanja, brez katerih postaja perspek- 
tiva družbenega razvoja resno ogrožena. 

Visoke stopnje gospodarske rasti, omogočene z anticipi- 
rano porabo, so v preteklosti zameglile pravo presojo o dejav- 
nikih razvoja. Zlahka pridobljena tuja tehnologija je vzpodbu- 
jala prepričanje, da je znanje drugotnega pomena in da osiro- 
mašeno na navodilo za uporabo ne predstavlja nobenega 
resnejšega problema. Brez posebne zaskrbljenosti je sloven- 
sko gospodarstvo preneslo odliv v emigracijo dobre desetine 
delovnega potenciala nadpovprečne usposobljenosti in ga 
nadommestilo z dosedanjimi nekvalificiranimi delavci. Podce- 
njevanje izgubljenih tisočev let šolanja se je nato potrdilo še v 
razvrednotenju izobazbe v sistemu nagrajevanja in poklic- 
nega napredovanja. Nadomeščanje večjega vložka znanja in 
ustvarjalnosti z ekstenzivnimi naložbami in postalo v osemde- 
setih letih iz mnogih razlogov anahronistično in vsi poizkusi 
nadaljevanja takšne razvojne politike so deležni vedno huj- 
šega odpora. Posebej mladi nasprotujejo temu, da bi morali, 
svoje izobrazbene namere in poklicna hotenja prilagajati 
ekstenzivno zastavljenemu razvoju združenega dela, ki jim 
zaradi omenjenih naložbenih zmogljivosti družbe niti na ravni 
enostavnega dela ne jamči polne zaposlenosti. 

Zanesljivo pa je tudi, da podoba kadrovskega potenciala iz 
prve polovice osemdesetih let, v kateri je bilo 52,9% nekvalifi- 
ciranih delavcev ni tisto, kar bi veljalo v interesu mladih ljudi 
reproducirati do konca stoletja. Zaokrožena z manj kot 4% 
delavcev z visoko izobrazbo je takšna sestava delovnega 
potenciala podlaga za nevzpodbudno napoved, da na pragu 
novega stoletja ne bomo več sposobni niti za sprejemanje 
tujih tehnologij, kaj šele, da bi k njim karkoli pomembnega 
prispevali. 

To so razlogi, da mladina tudi do stopnje konfliktnosti terja 
ustreznejše družbeno ovrednotenje izobrazbe in večji pouda- 
rek na njeni promocijski funkciji (višja izobrazba - odgovor- 
nejše delo - večja družbena uveljavitev). Ob skromnih narav- 
nih danostih, ob že doseženih najvišjih možnih stopnjah 
zaposlenosti prebivalstva, ob preobremenjosti prostora je 
znanje glavna neizkoriščena razvojna možnost, kvalitetni 
kadri pa edini generator napredka. Trdnost tega spoznanja v 
srednjeročnih in dolgoročnih razvojnih načrtih se bo prever- 
jalo na naslednjih točkah: 

- ustvarjanje pogojev za širše zajemanje mlade generacije 
ter odraslih v izobraževalne procese na kar se da kvalitetni 
ravni; 

- preseganje socialnega obravnavanja delovnih organiza- 
cij z zgrešenim razvojnim konceptom, ki so po pravilu nosilke 
sprevrnjenega vrednotenja dejavnikov razvoja in predvsem 
podcenjevanja znanja; 

- vzpodbujanje ustanavljanja novih proizvodnih enot, ker 
je to najboljši način za širše zaposlovanje mladih strokovnja- 
kov in ker je to pot za uveljavljanje novih idej. 

Dolgoročna socialna varnost in možnost za socialno uvelja- 
vitev vseh družbenih skupin, med njimi še posebej mladih 
generacij, so odvisne predvsem od današnjih in sprotnih 
potez, ki odločajo o povečevanju učinkovitosti gospodarstva 
in razvoju proizvajalnih sil. Analiza o inovativnosti združenih 
delavcev kaže, da je mogoče strategijo razvoja, ki bi dajal 
neposredno podlago za doseganje gornjih dveh temeljnih 
ciljev, dosegati le s sistematičnim ukrepanjem za povečevanje 
inovativnosti. Mednje sodijo predvsem ukrepi, ki bi po eni 
strani odstanjevali ovire za spremembe, po drugi strani pa 
gojili potrebne sposobnosti, zlasti znanje, pogum, delovno 
ambicijo in upravljalsko aktivnost ljudi v čimbolj množičnem 
obsegu in skladno s potrebami delitve dela. 

Mladine se to tiče dvakrat zaostreno. Prvič zato, ker bo dalj 
časa v prihodnosti nosila posledice potez sedanjosti, drugič 
zato, ker nosi odločujoč delež vloge za spreminjanje (lastne) 
prihodnosti. Ta njen delež se nanaša hkrati na pridobivanje in 
uporabljanje razvijalskih lastnosti, in na boj proti preprekam 
za razvojne procese v družbi vobče, zlasti še procese, v katere 
je mlada generacija bolj pretežno zajeta kot ostale. To pa je 
predvsem izobraževanje, vstopanje v proizvodno funkcijo, 
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njeno neposredno inoviranje ter udeležba v upravljanju repro- 
dukcije na inovativen način. Tu se položaj mlade generacije 
stakne s kritiko in predlogi ZSMS iz zadnjega obdobja, 
namreč z dejstvom, da je odločanje na makroravni ključ do 
sprostitve ustvajalnosti na vseh drugih, proizvajalno in živ- 
ljenjsko neposrednih ravneh. Očitno je mladina zainteresi- 
rana za odpiranje produktivnih delovnih mest, ki dajejo eko- 
nomski učinek na ravni evropskih potreb in ki doseganje 
takega učinka omogočajo na sprejemljiv način. Samoupravni 
položaj človeka pada med njegova izhodišča. Nova delovna 
mesta in spreminjanje dosedanjih v bolj produktivna in spre- 
jemljiva pa so vse bolj lahko le rezultat inovativnega pristopa v 
upravljalskem odločanju o porabi sredstev za odpiranje 
takega dela in rezultatov neposrednih inovacij pri pripravlja- 
nju in vpeljevanju proizvodenj. 

Izhajajoč iz teh spoznanj in upoštevaje mejo, ki jo predstav- 
ljajo razpoložljivi podatki, še posebej o (pre-)kratkem obdobju 
uvajanja usmerjenega izobraževanja (ki se je v visokem šol- 
stvu za ženski del generacije ravnokar pričelo), skuša poro- 
čilo odgovoriti na del vprašanj, ki so bila zastavljena na 
problemski konferenci RK ZSMS o socialnem položaju mlade 
generacije (junij 1985) in ki so vsebovana v delegatski pobudi, 
ki jo je (julija 1985) v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
SR Slovenije sprožila delegatka Vika Potočnik. 

Osnovni razvojni vidiki so morali biti razjasnjeni ob spreje- 
manju planskih dokumentov, poročilo pa daje pregled nad 
procesi demokratizacije vzgoje in izobraževanja, razumljene 
kot odpiranje širših možnosti vključevanja mlade generacije v 
šolo, kar je povezano s predvidljivimi potrebami in možnostmi 
zaposlovanja. Na strani potreb po izobraževanju in zaposlova- 
nju je izhodišče načrtovani vstop v višjo razvojno stopnjo 
gospodarskega razvoja, ki neizpodbitno predstavlja boljšo 
izobrazbo mnogo večjega števila delavcev, čemur pa se danes 
že dokaj vidno postavljajo na pot resne ovire, s katerimi se je 
treba nemudoma spopasti. V pogledu možnosti izobraževanja 
in zaposlovanja je veljalo pregledati vpliv regionalne in soci- 
alne selekcije ter še posebej probleme pri prvi zaposlitvi 
mladih delavcev. Pogoje izobraževanja skušamo obvladovati 
s celim sistemom družbenih posegov od štipendij, preko 
domov za učence in študente, družbene prehrane itd—, 
čemur je posvečen zadnji del poročila. 

Nekatera od navedenih vprašanj merijo tudi na splošno 
oceno uspešnosti preobrazbe usmerjenega izobraževanja, 
kar pa presega namen tega poročila. Celovita ocena doseda- 
njega poteka preobrazbe se pripravlja na podlagi obsežnih 
evalvacijskih raziskav, sklepanje o celoti sprememb le na 
osnovi enega samega vidika, ki mu sledimo v tem poročilu, pa 
bi vodilo do škodljivih izkrivljenih predstav in bi bilo v 
nasprotju z osnovnim smislom pobude, na katero odgovar- 
jamo. 

Vpis v usmerjeno izobraževanje 
za potrebe leta 2000 

Nadaljevanje ekstenzivnega razvoja je postalo tudi z vidika 
kadrovskih problemov nevzdržno, ker nerazsodno prekora- 
čuje demografske možnosti Slovenije, terja drage naložbe v 
nizko produktivna delovna mesta, predpostavlja veliko število 
nepriljubljenih ozkih profilov in povečuje odvisnost od tujega 
znanja. Navedena dejstva in pa že realizirani premiki v zad- 
njem obdobju dokazujejo realnost napovedi (Instituta za eko- 
nomska raziskovanja) o spremembi strukture delovnih mest 
po sektorjih: 

1977 1980 1985 1990 2000 (Oznaka) 
~ I sektoi 18^5 16^2 KM5 TTjj 9.0 (kmetijstvo) 

II sektor 50,8 51,2 51,0 50,6 49,0 (industrija) 
III. sektor 17,9 19,0 21,4 23,3 27,2 (storitve) 
IV. sektor 12,8 13,6 14,0 14,3 14,8 (razvoj) 

Skupaj 10O0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Napoved, da bo skupaj s III. in IV. sektorjem leta 1990 
zaposlenih 37,6% delavcev in leta 2000 že 42% delavcev 
pomeni, da je treba že danes misliti na spremenjeno razmerje 
med ozkimi profili in strokovnimi delavci. V industriji (II. 
sektor) je v tem pogledu značilno razmerje 57:43, v III. in IV. 
sektorju pa 26:74 v prid strokovnih delavcev. Če računamo, da 
modernizacija kmetijstva in inudstrije tudi sama zahteva več 
strokovnega dela, je neizpodbitno, da bo treba v strokovno 
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(usmerjeno) izobraževanje zajeti več ljudi kot doslej. To velja 
tako za mladino kot za odrasle. 

Napovedan priliv iz šol med aktivno prebivalstvo po zahtev- 
nostnih stopnjah bi moral biti po analizi razvojnih možnosti 
zaposlovanja 1986-1995 naslednji: 
Stopnja 1974 1979 1984 1989 1994 

Regija 1981/82 1983/84 

I —IV 

V 

VI 

VII 

13.790 
43,3% 
10.477 
33,2% 
4.515 

14,3% 
1.244 
4,0% 
1.480 
4,7% 

8.420 
27,6% 
11.189 
36,6% 
7.215 

23,6% 
1.665 
5,4% 
2.041 
6,7% 

8.379 
27,8% 
9.861 

34,0% 
5.625 

19,4% 
2.895 

10,0% 
2.285 
7,8% 

7.159 
25,3% 
9.312 

32,9% 
5.622 

19,8% 
3.115 

11,0% 
3.115 

11,0% 

4.803 
17,0% 
10.010 
35,4% 
6.380 

22,6% 
3.391 

12,0% 
3.673 

13,0% 
Skupaj 31.506 30.538 29.045 28.323 28.257 

Gibanje vpisa v srednje šole pa nudi zadnja leta sliko, ki na 
prvi pogled kaže, da kar zadeva zajemanje mlade generacije v 
strokovno izobraževanje, nismo krenili v pravi smeri: 
Leto Plan vpisa Vpis % realizacije 
1978/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 

34.421 
31.007 
29.542 
29.154 
28.656 
27.656 

31.895 
29.689 
28.042 
27.289 
26.377 
26.504 

92,66 
95,74 
94,92 
93,60 
91,50 
95,80 

Zmanjševal se je plan, zmanjševal se je vpis in padala je 
stopnja realizacije. Pri roki je zelo razumno,pojasnilo, da se z 
uvedbo usmerjenega izobraževanja za okoli 6000 učencev 
zmanjša priliv iz drugih republik. Vendar to ne pojasni podajo- 
čih trendov v celoti. Pomemben je delež učencev, ki so po 
osnovni šoli vključijo v nadaljnje izobraževanje, pri čemer bi 
morali po mnenju nekaterih izločiti skrajšane programe, ki da 
ne azslužijo srednješolske kvalifikacije. 

Leto Končali OS Delež vpisanih 
v srednjo š. 

SR. S in SKR 

1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 

27.195 
26.240 
25.478 
24.959 
24.595 

93,8% 
92,1 

90,3% 
89,9% 
90,6% 

97,3% 
98,7% 
97,5% 
98,8% 
94,7% 

Iz tabele »Mladina po končani osnovni šoli 1984/85« je 
razvidno, da so razmere v tem pogledu od občine do občine 
zelo različne in da tudi mimo spora o vštevanju skrajšanih 
programov zaslužijo vso pozornost. Po deležu učencev, ki po 
osnovni šoli nehajo z izobraževanjem izstopajo občine 
Šmarje (25,3%), Gornja Radgona (26,3%), Murska Sobota 
(28,7%), Ljutomer (29,6%) in Lendava (31,9%), torej bolj ko 
gremo proti vzhodu Slovenije, proti kmetijskim predelom, 
proti nerazvitemu območju, proti »rezervoarjem delovne 
sile«... Povsod, kjer je delež nevključenih učencev presegel 
20%, je v letošnjem letu Zavod SRS za šolstvo izvedel 
posebno analizo vzrokov, ki naj bi v naslednjih letih omogo- 
čila smotrnejše družbeno ukrepanje. Mirno sprejemanje takš- 
nih gibanj bi namreč hitro ogrozilo realizacijo napovedanih 
potreb po strokovnih kadrih, zato se je treba zavedati, da se 
tudi tukaj odloča o temeljnih razvojnih perspektivah naše 
družbe. 

Bistveno vprašanje za perspektivo leta 2000 je tudi delež 
generacije, ki se vključuje v štiriletne vzgojnoizobraževalne 
programe. (V. stopnja zahtevnosti). Obstaja bojazen, da se je 
ta delež po uvedbi usmerjenega izobraževanja iz različnih 
razlogov, predvsem pa zaradi »pritiska« kadrovskih potreb 
združenega dela, občutno znižal, kar bi seveda moralo nega- 
tivno vplivati tudi na gibanje visoko-šolskega vpisa. Iz podat- 
kov raziskave o mreži srednjih šol (Pedagoški inštitut) je 
razvidno, da globalna primerjava števila učencev, ki so v 
starem sistemu obiskovali 4. letnik (torej štiriletno srednjo 
šolo) in učencev, ki so se po reformi vpisali v preogram V. 
stropnje ne daje osnove za pretirane strahove: 

uč. v 4. let. % uč. v V. stop. % 
Pomurska 
Podravska 
Koroška 
Savinjska 
Zasavska 
Posavska 
Dolenjska 
Ljubljanska 
Notranjska 
Gorenjska 
Goriška 
Obalna 

650 
1.922 

500 
1.359 

290 
416 
596 

3.130 
302 

1.476 
692 
683 

5,4 
16.0 
4,2 

11,3 
2.4 
3.5 
4,9 

26.1 
2,5 

12,3 
5,7 
5,7 

491 
2.481 

350 
1.381 

288 
244 
502 

4.139 
222 

1.111 
716 
708 

3,9 
29.7 

2,8 
11,0 

1.8 
1.9 
4,0 

32.8 
1,8 
8,8 
5,7 
5,7 

Skupaj SRS 12.016 100 12.573 100 
Gledano za celotno Slovenijo je obseg zajemanja v štiri- 

letne srednje šole v glavnem ostal na prejšnji ravni, vendar so 
regije v tem zelo različno udeležene. V novi mreži sta, kar 
zadeva V. stopnjo, izrazito pridobili Ljubljanska in Podravska 
regija (30% več vpisanih). Nekaj nad prejšnjim deležem so 
tudi Savinjska, Goriška in Obalna regija. V drugih regijah pa 
se je precej (od 20-30%) zmanjšal delež vključenih v štiriletne 
srednje šole. 

Vpis v visoko šolstvo ne kažae tolikšnih oscilacij kot so 
značilne za srednješolsko stopnjo. Na zelo dolgo obdobje in 
še posebej če izvzamemo študij ob delu, je krivulja rasti vpisa 
celo izjemno stalna (slika 2, ki so jo pripravili v Centru za 
razvoj univerze predstavlja vpis od Ustanovitve univerze do 
danes). Številke za zadnjih deset let pa vendarle opozarjajo na 
določena vprašanja. 

Leto Vpis SK Redni Ob delu 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 

29.479 
29.941 
29.660 
29.825 
27.707 
26.207 
26.197 
27.403 
27.644 
28.461 

19.353 
19.830 
20.411 
20.881 
19.567 
19.268 
20.086 
20.501 
21.183 
20.933 

10.126 
10.111 
9.249 
8.944 
6.640 
8.439 
6.111 
6.902 
6.050 
7.194 

Zmanjšanje vpisa v prvem obdobju gospodarskega zastoja 
dokazuje, da je visoko šolstvo, posebej kar zadeva študij ob 
delu (to pa bi se potrdilo tudi pri podiplomskem študiju) zelo 
občutljivo za ekonomske razmere in ga ni dobro prepuščati 
stihiji, če računamo nanj pri premagovanju krize. V takšnih 
situacijah je potrebna posebna družbena skrb in sedanji tre- 
nutek je prav gotovo takšen, ki narekuje dolgoročno strate- 
gijo razvoja visokega šolstva. 

Kljub vsemu pa se zdi, da smo že doslej uspešno obšli 
»strategijo«, ki je v drugih jugoslovanskih republikah privedla 
do ostrih omejitvenih ukrepov glede vpisa, ki v Sloveniji 
nimajo nobene podlage: 

- v fazi naraščanja brezposelnosti srednješolcev: povečati 
vpis v visoke šole in to na čim cenejša študijska mesta (druž- 
boslovje ipd.) in čim bližje stalnemu bivališču, kar tudi znižuje 
stroške: 

- pet ali deset let za tem: zmanjšati vpis, ker ni mogoče 
vzdržati finančnega bremena in ker povsod raste število brez- 
poselnih diplomantov (neproizvodnih usmeritev); 

- nekaj let kasneje: dvigniti univerzitetno izobraževanje na 
podiplomsko raven, da bi se na nek način ohranili kriteriji 
kvalitete. 

Poseben problem nedvomno predstavlja padec števila štu- 
dentov ob delu. Ta "kategorija študentov (vključena v zelo 
raznolike izobraževalne programe) v razvitejših visokošolskih 
sistemih namreč izredno naglo narašča in v nekaterih deželah 
predstavlja že dve tretjini študentske populacije, ki se je 
zaradi tega tudi po svojem družbenem značaju močno spre- 
menila. Da takemu razvoju pri nas ne sledimo, je samo delno 
krivda univerz (ker ne ponudijo ustreznih programov), predv- 
sem namreč manjka pritisk združenega dela, kjer izpopol- 
njeno strokovno znanje očitno še ni eksistenčna potreba. 
Podobna zavrtost je značilna tudi za nižje ravni izobraževanja, 

priloga poročevalca 
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čeprav kadrologi opozarjajo, da bi morali za sodobnejši teh- 
nološki koncept gospodarstva do konca stoletja došolati pri- 
bližno polovico vseh zaposlenih. Naravna zamenjava kadrov 
(odhod v pokoj in priliv iz šol) tega ne bo mogla nadomestiti. 

Zelo neugodna je struktura šolanja kadrov. 
V razvitejših deželah je razmerje med družboslovno-huma- 

nističnimi in tehnično-naravoslovnimi diplomami vsaj uravno- 
teženo, če že ni v prid tehničnih strok. Pri vpisu v 1. letnik 
1984/85 so se jugoslovanski študentje takole porazdelili po 
strokovnih področjih: 

Tehn. Druž.filar. mat. Biot. Medic. Umetn. 
, 36,9 39,9 6^ 

op d;U 42,3 35,0 2,5 
on * 45,6 40,0 6,7 SR Crna gora oo oe o o c 
SR Hrvatska ^8,0 36,3 3,5 
op 3?'5 38'3 e'4 
SR Srbija-ozja 4? S 37 5 5 9 

SAPKmrm113 27'° 43'° 21'° 
SR Slovenija 34'7 49 9 3'8 

V naši republiki vpis na tehniko celo pada in to zasluži 
posebno pozornost, kar je bilo ugotovljeno tudi v sklepnem 
dokumentu posvetovanja »Univerza in združeno delo«. Vzroki 
niso tako nepoznani kot smo neučinkoviti pri njihovem 
odpravljanju. Kratkoviden lov s pomočjo štipendij za učenci 
na nižjih stopnjah zahtevnosti odtegne iz šolske populacije 
predvsem moški del, ki po tradiciji polni tehniko. Siromašenje 
materialne osnove visokega šolstva pa tudi najprej zadene 
tehniške fakultete, kjer je študij finančno najzahtevnejši. Zvra- 
čanje krivde na novo programsko strukturo srednjega šolstva 
je ta trenutek brez vsake podlage, ker niti prva generacija še 
ni prišla do tehniških fakultet. 

Dodatno skrb vzbuja opisana razmerja zaradi potrebe, da v 
naslednjih letih bistveno okrepimo kadrovsko podlago razi- 
skovalno-razvojne dejavnosti, posebej na tistih področjih, kjer 
lahko z inovacijami najbolj vplivamo na oživitev proizvodnje, 
kar pa spet zadeva tehniko. Nedvomno bo potrebno bistveno 
popraviti učinkovitost študija, ki se v zadnjih letih vsaj po 
kriteriju trajanja do diplome že izboljšuje in znaša pri višješol- 
skih diplomantih manj kot 4, pri visokošolskih pa manj kot 6 
let, vendar je »osip« tistih, ki sploh ne pridejo do diplome še 
vedno izjemno velik (približno polovica pri rednih in tri četr- 
tine pri študentih ob delu). Tukaj pa se skrivajo največje 
rezerve za povečanje števila visokošolskih diplomantov, saj si 
pri zajemanju generacije v 1. letnik ni mogoče obetati tolikš- 
nega odstotka povečanja, za kolikor je glede na perspektive 
kadrovske potrebe treba povečati univerzitetni out-put. Tudi v 
tem primeru pa največ zavisi od tega, ali bomo lahko z boljšo 
materialno oskrbo visokega šolstva zagotovili višjo stopnjo 
individualizacije študija, oz. na drugi strani študenta odrešili 
vsakodnevnih gmotnih skrbi. V svobodni menjavi dela bi 
morali politiko financiranja uravnati na ta dva smotra in rezul- 
tate meriti s stopnjo izboljšanja učinkovitosti izobraževanja. 

Kljub temu, da v samoupravnih sporazumih o temeljih pla- 
nov izobraževalnih skupnosti definiramo tudi vpisno politiko, 
moramo priznati, da v resnici nimamo dolgoročnejše strate- 
gije. Bolj kot metodološka trdnost projekcij in na njih sloneča 
dosledna vpisna politika, nas vodijo dobri nameni in zelo 
splošne predstave o perspektivnih potrebah združenega dela. 
Presenetljivo pri tem je, da ne prihaja do hujših razhajanj med 
strukturo diplomantov in povpraševanjem po delavcih. 
Deloma je to posledica srečne okoliščine, ki jo predstavlja 
izredno nizka splošna stopnja brezposelnosti, očitno pa tudi 
mladi ljudje (in njihovi starši) zelo uspešno prilagajajo svoje 
izobraževalne namere zaposlitvenim možnostim. Po mnogih 
kazalcih se ta vskladitev opravi znotraj policentrične strukture 
v republiki, kar kaže na njen velik pomen za socialna ravno- 
vesja. Pomembna pa je tudi druga plat te medalje, da se 
namreč po tej poti vztrajno perpetuira obstoječa gospodarska 
struktura, saj se v preozkih okvirih ne morejo realizirati dovolj 
velike koncentracije inovacijske volje in strokovnega znanja, 
kakršne so potrebne za zasnovo alternativnih programov. Za 
ta namen je neizogibno zastaviti bolj usklajeno, informirano, 
dolgoročno in sočasno planiranje tako gospodarskega in 
družbenega razvoja kot tudi kadrovske reprodukcije. Takšen 
sistem je treba šele dograditi, tudi brez njega pa je jasno, da je 

treba delež mladine, ki po osnovni šoli nadaljuje z izobraževa- 
njem povečevati, da jih je treba pripeljati do čim zahtevnejše 
stopnje izobrazbe in da jih je treba navaditi na nenehno 
obnavljanje strokovne usposobljenosti. Startno znanje (vzgoj- 
noizobraževalni program za pridobitev izobrazbe) mora biti 
takšno, da je lahko podlaga za čim večjo profesionalno mobil- 
nost (sposobnost prekvalifikacije), saj se navezanost na 
domači kraj (nizka prostorska mobilnost) v Sloveniji zlepa ne 
bo spremenila, v tem primeru pa je razvoj odločilno odvisen 
od stopnje poklicne prilagodljivosti strokovnih delavcev. 

Izenačevanje možnosti izobraževanja 
v slovenskem prostoru 

V okviru programa preobrazbe vzgoje in izobraževanja je 
bilo veliko storjenega za enakomernejšo razporeditev izobra- 
ževalnih zmogljivosti v celotnem slovenskem prostoru. Zgra- 
jenih je bilo veliko novih srednjih šol in med srednješolska 
središča so se vpisali novi kraji (le 14 občin je, ki nimajo 
nobenih srednješolskih kapacitet). Pozitivno so vplivali veliki 
premiki, ki so jih vse občine dosegle na področju otroškega 
varstva v pogledu zagotavljanja prostora, deleža vključenih 
otrok in izobrazbene strukture vzgojnovarstvenih delavcev. 
Zahvaljujoč skrbi občin in sistemu solidarnosti, so se izbolj- 
šali in v dobršni meri izravnali pogoji za delo osnovnih šol. 
Povprečno število učencev na oddelek se je spustilo do 25 in 
število učencev na učitelja na 17. Osnovne šole zunaj velikih 
središč dosegajo v tem pogledu celo boljše koeficiente, zato 
ni presenetljivo, če mnoge od teh šol prednjačimo pri uvaja- 
nju sodobnejših vzgojnoizobraževalnih prijemov in dosegajo 
nadpovprečne rezultate. Vloženi napori so se pričeli kazati v 
kvalitetnejših izobrazbenih produktih (več udeležencev izo- 
braževanja dosega višje stopnje izobrazbe), kar je razvidno iz 
primerjalne analize za petnajstletno razdobje (1969-84), ki so 
jo opravili v Zvezi skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije. Iz 
tabele »Izobrazbeni produkti po občinah v relativnem odnosu 
do povprečnega letnika« sledijo naslednje ugotovitve: 

- odnos med občino z najvišjim in najnižjim izobrazbenim 
produktom na III. in IV. zahtevnostni stopnji (poklicna šola) se 
je od leta 1969, ko je znašal 1:5 v letu 1984 izravnal na odnos 
1.2,5; 

- skrajno razmerje na v zahtevnostni stopnji (štiriletna 
srednja šola) se je od leta 1969, ko je znašalo 1:8 do leta 1984 
ublažilo na 1:5,5; 

- pri diplomantih višjih šol se je skrajno razmerje od 1:8 
popravilo na 1:5; 

- primerjavo za diplomante fakultet je težko prikazati, ker 
leta 1969 precej občin ni dobilo nobenega takega diplomanta, 
leta 1984 pa je bilo te izobrazbene stopnje v skupnem izobraz- 
benem produktu občine najmanj 0,9% in največ 12%. 

Leta 1969 se je v Sloveniji strokovno izobrazilo 50% genera- 
cije, v petnajstih letih pa je ta delež porastel na 70%. 

To so vsekakor vzpodbudni premiki, čeprav so navedeni 
skrajni odnosi med občinami še vedno zelo veliki in terjajo 
dodatnih naporov za izravnavo izobrazbenih možnosti. Razi- 
skava vključevanja prve generacije učencev v usmerjeno 
srednjo šolo glede na razvojne značilnosti občine, ki so jo 
opravili v Centru za razvoj univerze, je opozorila na vrsto 
soodvisnosti, ki jih v naši izobraževalni politiki preslabo 
obvladujemo, da bi lahko z zanesljivostjo napovedali nadalj- 
nje zmanjševanje regionalne selekcije v šolstvu. Izčrpale so se 
naložbene zmogljivosti družbe in ni mogoče računati, da se 
bo mreža izobrazbenih kapacitet še bistveno širila, dokon- 
čane pa so tudi naložbe v dijaške domove. Treba bo najti bolj 
prikrite vzvode s katerimi bo mogoče vzpodbujati izobraže- 
valne interese mlade generacije in njihovo ustrezno distribu- 
cijo glede na strukturo programov. 

Tudi v tem oziru pa nimamo izoblikovanega koncepta, iz 
katerega bi bilo razvidno, kaj točno zasledujemo na teritori- 
alni ravni usmerjenega izobraževanja. V tekoči izobraževalni 
politiki-nihamo med dvema stališčema: 

- da bi morali biti programi razporejeni po občinah 
skladno z njihovimi prednostnimi gospodarskimi usmeri- 
tvami, ker se na tej podlagi oblikuje tudi kadrovsko povpraše- 
vanje. ... 

- da bi morali biti vsi vzgojnoizobrazevalni programi 
enako dostopni vsem učencem iz vseh občin. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da ne enega ne drugega sta- 
lišča ni mogoče dosledno izpeljati v obliki šolske mreže. S 
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stališča kvalitetnega izvajanja obstoječih programov je vseka- 
kor dobro imeti za sabo združeno delo, učenci pa odbirajo 
najbližjo šolo in ta bi naj zadovoljila tudi njihove raznolike 
poklicne namere. 

Koncentracija zahtevnejših programov v večjih krajih pov- 
zroča ob dražjih prevoznih stroških in višjih oskrbninah v 
domovih ponovno regionalno selekcijo, ki lahko ogrozi 
dosežke pri relativni izravnavi izobrazbenih produktov v slo- 
venskem prostoru v preteklih letih. O tem bo odločala dobra 
štipendijska politika, dobra organizacija in regresiranje šol- 
skih prevozov, politika cen v domovih za učence ter odgovor- 
nejše usklajevanje razmestitve programov in vpisa znotraj 
posebnih izobraževalnih skupnosti in še posebej v regijah. Za 
slednje je značilna visoka stopnja samozadostnosti kar 
zadeva vpis: 

8. razred 
Regija OŠ 84/85 
Pomurska 1.611 
Mariborska 4.140 
Koroška 892 
Celjska 3.212 
Zasavska 482 
Posavska 763 
Dolenjska 1.244 
Ljubljanska 6.456 
Kraška 623 
Gorenjska 2.477 
Goriška 1.371 
Obalna 1.202 

1. razred učenci iz % iz lastne 
SŠ 85/86 drugih reg. regije 

1.094 Ti 99,0% 
4.883 625 87,3% 
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503 187 62,8% 
2.839 434 84,7% 
1.373 120 91,3% 
1.345 176 86,9% 

Skoraj 90% mladine je navezanih na srednje šole znotraj 
regije. Ta navezanost je pri šolah V. stopnje še izrazitejša. 
Odločilno bo zato pametno usklajevanje izobraževalne 
ponudbe znotraj regije ob neizogibni potrebi, da se jasneje 
opredelijo tudi koordinate slovenskega srednješolskega pro- 
stora. 

Gostota študentov, ki jo ponazarjata sliki I. a in I. b priča o 
tem, da se je v zadnjem desetletju tudi dostopnost visokega 
šolstva izboljšala. Pri tem je pomembno, da si obe univerzi- 
tetni mesti Ljubljana in Maribor ne nabirata več dodatne 
prednosti pri deležu v skupni študentski populaciji (ta se je 
ustavil približno pri 40%). Skoraj vse občine vztrajno poveču- 
jejo število študentov, vendar so razlike po kazalcu na 10.000 
prebivalcev še vedno zelo velike. 

S štipendijami in izgradnjo študentskih domov smo vseka- 
kor dosegli pomembne premike v regionalni strukturi študen- 
tov, drugo pa je vprašanje, komu smo odprli univerzo. Podatki 
pač ne kažejo, da bi izboljšanje regionalne strukture obenem 
prineslo tudi izboljšanje socialne strukture študentov. Odbira- 
nje na tej podlagi se očitno dogodi že prej - v srednji šoli ali 
še pred njo - in o tem bi morali v občinah več razmišljati, če 
naj regionalno enakopravnost dopolnimo tudi z zmanjšanjem 
socialne selekcije. Brez organizirane aktivnosti se to ne bo 
dogodilo, pač pa primer Švedske kaže, da se socialna diskri- 
miniranost lahko celo poveča, ker se družbena pomoč poraz- 
deli med tiste, ki je niso najbolj potrebni. 

Šola in družbeno razslojevanje 

Demokratizacija izobraževanja v smislu njegove odprtosti 
za mladino iz vseh družbenih slojev je splošno sprejeto 
načelo, katerega konkretizacija pa je običajno vse prej kot 
enoznačna. Socialna struktura šolajoče se mladine je pogo- 
stoma uporabljen (in zlorabljen) ideološki argument in to 
otežkoča analizo stanja. Nazori o tem vprašanju se polarizi- 
rajo na eni strani v koncepciji šolanja nadarjene elite, kar da je 
edino razumno in na drugi strani v koncepciji radikalnega 
egalitarizma, kar da je edino pravično. Uravnoteženo presoja- 
nje izobrazbene stratifikacije (kot označujemo udeležbo šole 
v procesih družbenega razslojevanja) se opira na pričakova- 
nje, da struktura učencev in študentov ne bo takšna, da bi 
odražala zapostavljenost in manjše možnosti izobraževanja 
otrok iz gmotno slabše stoječih slojev, pač pa da se bo v njej 
potrjevala nasprotna težnja, da si bodo ti otroci s pomočjo 
izobrazbe izboljšali svoj socialni položaj. 

Na samem začetku pa je treba odgovornost šole za odpravo 
socialnega razlikovanja razumno uskladiti z njenim dejanskim 
vplivom. Če bi še tako hotela, šola sama ne more zagotoviti 
bistveno večje socialne enakosti od tiste, ki obstaja v družbi. 

Celo, če ji uspe uresničiti relativno izenačitev izobrazbenih 
ravni, to samo po sebi še ne prinese odprave socialne neena- 
kosti. Veliko je še drugih odločilnih dejavnikov, ki vplivajo na 
reprodukcijo neenakosti in pogostoma tudi šola sama 
postane njihova žrtev. 

Socialne odvisnosti v šoli pri nas in v svetu najpogosteje 
opazujejo s pomočjo primerjanja izobrazbene ravni staršev z 
izobrazbeno potjo njihovih otrok. Le pogojno lahko dobljena 
razmerja izenačimo s socialno strukturo, saj je jasno, da 
izobrazbena stopnja ni zanesljiva legitimacija socialno-pre- 
moženjskega položaja. Toda drugi kazalci socialnega polo- 
žaja (poklic, dohodek itd.) so še veliko manj zanesljivi ali pa 
sploh niso dostopni. Opozorilo o tem je potrebno, da ne bi 
zmotno problematizirali podatka o naraščajočem številu 
otrok visoko izobraženih staršev v vseh zahtevnejših progra- 
mih, pač pa, da bi spoznali, da je v teh programih izboljšati 
delež otrok, katerih starši nimajo visoke izobrazbe. 

Večletno spremljanje statističnih podatkov kaže, da je v 
naših šolah struktura učencev glede na izobrazbo očeta 
odvisna od zahtevnosti - trajanja programa. Tako v skupini, 
ki po osnovni šoli ne nadaljuje z izobraževanjem absolutno 
prevladujejo otroci, katerih očetje nimajo višje kot osnovno- 
šolske izobrazbe. To je tudi značilnost učencev v programih 
do IV. stopnje zahtevnosti. Bistveno je, da se takšna slika 
pokaže že pri izražanju izobraževalnih namer v 7. razredu 
osnovne šole in da učenci v naprej sprejemajo (podlegajo) 
družinsko določenost izobraževalne poti. To na žalost 
pomeni, da sama šola (predšolska vzgoja, osnovna šola) bolj 
malo vpliva na oblikovanje izobraževalnih aspiracij. 

Razmah predšolskega varstva, uvedba male šole, podalj- 
šano bivanje in celodnevna osnovna šola so velike družbene 
naložbe, ki smo jih realizirali v zadnjih petnajstih letih in so 
nesporno prispevale k višji kvaliteti vzgojnoizobraževalne 
dejavnosti. V najobčutljivejši točki vplivanja na socialno' 
pogojenost izobrazbe pa še niso prinesle želenih učinkov. To 
je tudi najzahtevnejši vidik pedagoškega dela in zelo verjetno 
pedagoški delavci zanj niso bili ustrezno pripravljeni, v okolju 
pa tudi ne ustrezno vzpodbujeni. Zanesljivo pa vračanje več- 
jega števila vzgojno-izobraževalnih funkcij nazaj v družino, v 
čemer nekateri vidijo alternativo dragim institucionalnim reši- 
tvam, prav v socialnem pogledu ne more prinesti napredka. 

Posebej zaskrbljujoč v tej zvezi je podatek, da je začelo 
pešati otroško varstvo. V letu 1985 se je število otrok v dnev- 
nem varstvu prvič po 23 letih zmanjšalo (marca 78.935, okto- 
bra 75.662). Zmanjšanje števila so zabeležili v 54. (torej 
ogromni večini) slovenskih občinah. Zastoj pri razvoju podalj- 
šanega bivanja in celodnevne osnovne šole nadomešča uva- 
janje novega programa življenja in dela osnovne šole, vendar 
zanj ne poznamo socialnih značilnosti in ne vemo kako ga 
zmagujejo učenci v odvisnosti od izobrazbe staršev. Vemo 
pač to, da na ta način pogojen šolski uspeh odločilno vpliva 
na izobraževalne namere učencev. 

Prvo leto usmerjenega izobraževanja je najavilo znatne 
spremembe v pogledu izobrazbene stratifikacije, saj so se 
učenci glede na izobrazbo očeta mnogo enakomerneje poraz- 
delili po vseh šolah, kot je bilo to v stari šolski ureditvi. Vendar 
se je resnica, da tudi šolska reforma ne more sama bistveno 
preobrniti socialne slike potrdila kasneje, ko so se učenci 
odločali za smer. Iz tabele »struktura učencev po izobrazbi 
staršev pred in po uvedbi usmerjenega izobraževanja« je 
razvidno, da se je diferenciacija med programi ohranila tudi v 
reformirani šoli in da se je ponekod, npr. pri naravoslovno- 
matematični tehnologiji v odnosu na nekdanjo gimnazijo tudi 
poglobila. Pri tem programu je izrazito porasel delež učencev, 
katerih starši imajo visokošolsko izobrazbo. Po nekaterih 
predlogih bi morali takšno diferenciacijo odpraviti z ukinitvijo 
programa, vendar je mogoče povsem zanesljivo napovedati, 
da bi se problem pač prestavil v nek drug program. Prava 
razrešitev motečih nesorazmerij je v tem, da se čim več 
programov dvigne na najvišjo kvalitetno raven in da se to 
potrdi tudi v pogojih prehoda na visokošolsko izobraževanje. 
Ob vpisu prve generacije na univerzo se je že predstavila 
mnogo širša fronta srednjih šol kot kdajkoli doslej in če bodo 
študentje iz teh šol tudi uspešno študirali bo to najbolj zane- 
sljivo ozdravilo elitistične predsodke. 

Težji pa je problem socialne določenosti pri izbiri progra- 
mov od II. do IV. stopnje zahtevnosti in ga je mogoče reševati 
le v najširšem kontekstu prestrukturiranja gospodarstva. 

Primerjava izobrazbe očetov pri študentih (Tabela »Redni 
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študenti po doseženi šolski izobrazbi očetov« in enaka tabela 
za študente ob delu) kaže naslednje značilnosti: 

- delež študentov katerih očetje nimajo dokončane 
osnovne šole je v velikem in rastočem nesorazmerju z dele- 
žem tako izobraženih očetov v populaciji (29,5% proti 4,6%); 

- le nekoliko manj izrazito je nesorazmerje pri študentifi, 
katerih očetje so končali osnovno šolo (22,9% proti 9,9%); 

- izravnani deleži pri študentih, katerih očetje so končali 
poklicno ali srednjo šolo nakazujejo, da je dostopnost našega 
visokega šolstva z družbenimi pomočmi vred še najbolj prila- 
gojena nameram te populacije; 

- študentje, katerih očetje so končali višjo šolo za štirikrat, 
študentje katerih očetje imajo visoko izobrazbo pa za petkrat 
presegajo ustrezne deleže v populaciji. 

Slovenija pač ni izjema ob splošni tendenci, da izobrazba 
staršev pomembno določa izobrazbo otrok. Problem je, če ne 
znamo družbeno posredovati v primerih, ko takšna družinska 
vzpodbuda za izobraževanje izostane. Leta 1975/76 je bilo 
15,7% študentov, katerih očetje so imeli fakultetno izobrazbo, 
deset let kasneje 1984/85 pa jih je 25,3%. Nadpovprečna 
zastopanost takih študentov je značilna za študij prava 
(31,6%), elektrotehnike (26,6%), arhitekture (37,7%), fizike 
(37,2%), medicine (39,6%), farmacije (27,7%), biologije (37,7). 

Zanimiv je vpogled v strukturo diplomantov glede na izo- 
brazbo njihovih članov, ki nam pove: 

- da najzanesljiveje pridejo do diplome študentje iz obeh 
skrajnih skupin (očetje z nedokončano osnovno šolo in očetje 
z visokošolsko izobrazbo) ter kategorija študentov z nepoz- 
nano izobrazbo očetov; 

- da so med diplomanti višjih šol nadpovprečno udeleženi 
študenti, katerih očetje imajo nedokončano ali končano 
osnovno šolo, kar pomeni, da odigrajo višje šole pomembno 
socialno funkcijo, ki je nismo ustrezno ovrednotili. 

Še enkrat je treba ponoviti ugotovitev večine raziskav izo- 
brazbene stratifikacije pri nas, da je izobraževalna pot mla- 
dega človeka določena mnogo prej kot si navadno predstav- 
ljamo, zato mnogi družbeni mehanizmi, ki naj bi pomagali 
zmanjšati vpliv socialne selekcije (štipendija, regresi, študent- 
ski dom, poklicno svetovanje ...) najpogosteje zamujajo. O 
socialni strukturi študentov na univerzi se odločajo v srednji 
šoli, o socialni diferenciaciji srednje šole pa v osnovni šoli. 
Osnovna šola se ne uspe vedno izogniti pomoti, da bolj kot 
učence ocenjuje njegovo družino, še posebej če predšolska 
vzgoja ni opravila svojega pozitivnega vpliva. 

Navedena veriga odvisnosti ni deležna ustrezne družbene 
pozornosti, zato ni dovolj proučena, konkretnejša spoznanja 
so potrebna, da bi lahko izoblikovali ustreznejšo strategijo 
glede izobrazbene stratifikacije. Družbeno višje ovrednoteno 
znanje in izobrazba bosta pripeljali tudi do skrbnejšega ravna- 
nja z ustvarjalnim potencialom, ki ga nosijo s seboj mladi 
ljudje. Vsak od njih je dragocen in nenadomestljiv. 

Manj dela za boljše znanje 

Ustrezna zaposlitev je v zadnjih letih postala velika skrb 
mlade generacije. V anketi »Slovensko javno mnenje 1985« je 
kar 93% mladih v starosti od 15 - 27 let izjavilo, da so se 
možnosti dobiti zapositev poslabšale ali zelo poslabšale. Leta 
1978. je bilo takšnega mnenja le 15,9% anketiranih. Raziskava 
Instituta za sociologijo »Kvaliteta življenja v Sloveniji 1984«, 
kaže da ima izražena zaskrbljenost tudi svojo realno osnovo. 
Ob splošni stopnji odkrite brezposelnosti, ki je znašala v 
Sloveniji 2,1% (izredno nizka), je znašala stopnja odkrite brez- 
poselnosti mladine od 15 - 24 let 9,3%. Razkorak med obema 
stopnjama (4,4 krat) je bistveno večji kot so ga vajeni v 
deželah OECD (2-3 krat) in to ne kaže posebej uspešno 
družbeno prizadevanje za zaposlovanje mladih. Tudi razkorak 
pri latentni brezposelnosti je bil velik - spošna stopnja je 2%, 
pri mladini od 15 - 24 let pa znaša 8%. V resnici je nerazum- 
ljivo, da družba, ki je tako trdno odločena za tehnološko 
prestrukturiranje pušča ob strani najbolj »gibčen« in v prihod- 
nost zazrt del delovnega potenciala. 

Sliki 4 in 5, pripravljeni v Centru za razvoj univerze, dokazu- 
jeta, da se (ob še enkrat poudarjeni nizki skupni brezposelno- 
sti) najhitreje vzpenja brezposelnost strokovnih profilov - 
srednje, višje in visoke izobrazbe. Na strani nadštevilnih iskal- 
cev zaposlitve se najpogosteje pojavljajo: živilski tehniki, far- 
macevti, elektrotehniki (IV.), gradbinci (V.), trgovci (IV.), zobo- 
tehniki, zdravstveni tehniki, oblikovalci (V.), frizerji, inž. tekst. 

tehnol. (VI) razredni in predmetni učitelji (VI), pravniki (VI), 
višji upravni delavci (VI), org. dela (VI), socialni delavci (VI), 
dipl. veterinarji, zdravniki. 

Pogosteje kot druge profile pa se išče rudarje (IV.), rudar- 
ske tehnike, kovinarje (IV.) in kovinarje (V.), metalurge (IV.) in 
metalurge (V.), elektroenergetike (V.), gradbince (Il.-IV.). 
lesarje (IV.), tekstilne mehanike (IV.), tekst, konfekc. (IV ), 
trgovce (V.), kuharje (IV.) in natakarje (IV.) inž. strojništva (VI.), 
dipl. kmet. inž., dipl. inž. gozdarstva, dipl. inž. rudarstva, dipl. 
inž. strojništva, dipl. inž. metal., dipl. inž. kem. tehnolog, dipl. 
inž. kemije, dipl. inž. elektrotehnike, dipl. gradbeni inž., dipl. 
inž. lesarstva, dipl. inž. tekst, tehnol., dipl. ekon., dipl. pravnik, 
dipl. inž. računalništva. Poseben problem pa je premajhno 
zanimanje za vojaške poklice. 

Iz tega pregleda je videti da obstaja precej več možnosti za 
zaposlitev kot pa za brezposelnost, čeprav takšna ugotovitev 
tistim, ki svoje izobrazbe ne morejo uveljaviti ne pomaga kaj 
dosti. Vendar pa je pomembno, da ob resnem opozarjanju na 
problem vidimo tudi njegovo relativno razsežnost. O tej govo- 
rijo tudi primerjalni podatki o znatno višjih stopnjah mladin- 
ske brezposelnosti v mnogih razvitih deželah, npr. v Franciji 
(okoli 20%), Italiji (blizu 30%), Veliki Britaniji (okoli 20%), ZDA 
(okoli 15%). 

Hitrejše zaposlovanje mladih se zagotavlja predvsem prek 
inštituta pripravništva. Pripravništvo je z uvajanjem usmerje- 
nega izobraževanja dobilo nove razsežnosti. Poleg tega, da se 
je razširil na večji krog diplomantov (III. in IV. zahtevnostno 
stopnjo), ki se prvič vključijo v delo kot pripravniki, je priprav- 
ništvo tudi po vsebini zahtevnejše. V dobi pripravništva naj bi 
se pripravnik v vzgojnoizobraževalnem procesu usposobil za 
začetek dela, organizirano usposobil za poklicna dela ozi- 
roma za povsem določena dela in naloge znotraj poklica. 

Kljub normativno ustrezno urejenemu inštitutu pripravni- 
štva so pri samem zaposlovanju pripravnikov določene 
težave. Pogojene so z vrsto razlogov: od tega, da se je obseg 
zaposlovanja nasploh zmanjšal, do dostikrat neutemeljenih 
očitkov organizacij združenega dela, češ da diplomanti niso 
dovolj usposobljeni za začetek dela ter v povezavi s tem ne 
dojeta kadrovska komponenta pripravništva. Tudi mladi 
pogostoma vztrajajo pri prostorski nemobilnosti in raje prev- 
zamejo neustrezna dela, le da jim ni treba od doma. 

Zlasti z aktivnostmi skupnosti za zaposlovanje pa so v letih 
1984 in 1985 v okviru akcije uresničevanja letnih načrtov 
zaposlovanja doseženi ugodni rezultati pri obsegu zaposlova- 
nja pripravnikov. Do leta 1984 je bilo potrebno zagotavljati 
približno 8.000 pripravniških mest, s prihodom diplomantov 
IV. zahtevnostne stopnje v letu 1984 pa se je to število podvo- 
jilo. V letu 1984 je bilo okoli 19.000 diplomantov vseh zahtev- 
nostnih stopenj, od tega se jih je okoli 11.500 zaposlilo kot 
pripravniki, okoli 2.500 jih je bilo ob koncu leta prijavljenih pri 
skupnostih za zaposlovanje in so torej še iskali ustrezno 
zaposlitev; okoli 5.000 diplomantov pa se je zaposlilo brez 
pripravništva. 

Za leto 1985 se je načrtovalo, da bo iskalo zaposlitev okoli 
18.500 diplomantov, združeno delo pa je napovedalo skupaj 
14.000 pripravniških mest. V prvi polovici leta 1985 je bil plan 
zaposlovanja pripravnikov realiziran 25%, pričakovati pa je, 
da bo celoletna realizacija plana dokaj visoka. 

Tudi za leto 1986 je predvideno pospešeno zaposlovanje 
pripravnikov, saj je že z resolucijo predvideno, naj bi organi- 
zacije združenega dela pri pokrivanju novih in nadomestnih 
potreb po delavcih predvsem zaposlovale mlade po konča- 
nem šolanju in jim tako omogočile opravljanje pripravništva 
in zaposlitev. 

Poseben problem pa predstavlja kvaliteta izvajanja priprav- 
ništva. Če to kvaliteto ocenjujemo le na osnovi podatkov o 
sklenjenih delovnih razmerjih s pripravniki za določen čas 
oziroma nedoločen čas lahko ugotovimo, da stanje ni 
ugodno. Prevelik je obseg delovnih razmerij s pripravniki za 
določen čas, kar gotovo vpliva na izvajanje pripravništva. 
Tako stanje pa kaže na neprimeren odnos organizacij združe- 
nega dela do pripravništva kot enega izmed načinov zagotav- 
ljanja razvoja lastnega kadra. 

Delovanje sistema družbenih vlaganj v 
standard učencev in študentov 

Neugodne gospodarske razmere vplivajo tudi na poslabša- 
nje družbenoekonomskega položaja študentov, kar ima z 
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vidika socialnega razvoja negativne posledice: 
- preprečevanje ali zaviranje kadrovske reprodukcije v 

smereh, kjer so realne možnosti za hitrejši razvoj; 
- deformiranje socialne strukture in potiskanje izobrazbe 

v odvisnost od gmotnega stanja družine, ne pa od dejanske 
sposobnosti mladih; 

- zamegljevanje družbene in poklicne perspektive mlade 
generacije. 

Iz tega izhaja nujnost pozornega spremljanja standarda 
učencev in študentov in ukrepanja proti uveljavljanju negativ- 
nih trednov, K temu pozivajo tudi učenci in študentje sami, še 
posebej stanovalci domov, ki še v večji meri občutijo gmotno 
stisko. 

Od začetka sedemdesetih let je bila na področju standarda 
učencev in študentov sprejeta vrsta ukrepov, katerih cilj je bil: 

- povečati kapacitete domov do obsega, ko bi lahko nudili 
stanovanje vsem učencem in študentom, ki ne stanujejo 
doma in ki jim gmotni položaj ne dopušča drugačne rešitve; 

- razviti štipendijski sistem do stopnje, ko bo štipendija 
lahko pokrila bistven del življenjskih stroškov, in ko bo tudi 
sposoben odreagirati na vsako poslabšanje študentskega 
standarda, še posebej pa slediti gibanju stroškov v domovih 
za učence in študente; 

- zagotoviti sredstva za subvencioniranje posameznih 
stroškov, ki jih morajo pokrivati študentje in učenci in 
bistveno vplivajo na njihov standard. 

Vse te poti razreševanja družbenoekonomskega položaja 
šolajočih ljudi je bilo treba povezati v sistem, ki je zaradi 
prehodnosti prostora moral imeti jugoslovanski značaj. 
Zaradi tega je bil sprejet Družbeni dogovor o skupnih osno- 
vah standarda učencev in študentov v SFRJ in Sloveniji smo 
takoj pristopili k uresničevanju njegovih izhodišč: 

- da je standard učencev in študentov sestavni del enotne 
politike zadovoljevanja izobraževalnih' in kadrovskih potreb 
združenega dela v sistemu vzgoje in usmerjenega izobraže- 
vanja; 

- da standard učencev in študentov vključuje nastanitev, 
prehrano, prevoz, zdravstveno varstvo, učbenike in vzgojno 
delo v domovih kot tudi zadovoljevanje kulturnih, informativ- 
nih, športnih, rekreativnih in drugih življenjskih in delovnih 
potreb učencev in študentov; 
- da se standard učencev in študentov zagotavlja s štipen- 

diranjem, in tudi na druge načine, uresničuje pa se v vzgojno- 
izobraževalnih organizacijah, v organizacijah združenega 
dela za standard učencev in študentov ter v drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih; 

- da bodo udeleženci dogovora zagotavljali pogoje in 
ukrepali tako, da bodo OZD, ki zagotavljajo stanovanje in 
prehrano pridobivale sredstva iz vplačil učencev in študentov 
v dogovorjenem obsegu in pa s svobodno menjavo nepo- 
sredno ali preko oziroma v okviru izobraževalnih skupnosti in 
s kompenzacijami, kadar se tako določi s posebnimi spora- 
zumi; 

- da bodo izobraževalne skupnosti ter družbenopolitične 
skupnosti sodelovale pri kritju stroškov stanovanja, prehrane 
in prevoza tudi z dodatnimi sredstvi ter še na druge načine 
izboljševale standard učencev in študentov. 

Navedena izhodišča so bila v Sloveniji tudi dejansko uve- 
ljavljena, vendar v obliki slabo povezanih segmentov, brez 
učinkovite koordinacije in celovitega sistematičnega analizi- 
ranja in planiranja. Ko se je na posameznih linijah reševanja 
gmotnih vprašanj učencev in študentov zaradi težko obvladlji- 
vih inflacijskih gibanj začelo zatikati je prav zato nastal neute- 
meljen vtis, da na tem področju sploh nimamo izgrajenega 
sistema. Izgublja se tudi pogled na celoto družbene pomoči 
učencem in študentom. Kot nov sistem se predlagajo rešitve, 
ki v obstoječem sistemu že imajo svoje mesto, nekateri ukrepi 
pa se odklanjajo kot »nesistemski«, čeprav so v dogovorih in 
sporazumih že v naprej predvideni. 

Zaostrene razmere so pokazale, da sistemske rešitve na 
področju standarda učencev in študentov niso samodejne, 
pač pa terjajo intenzivno samoupravno in politično oporo. 
Vendar to ne more biti argument za povratek k voluntarizmu 
na tem področju, ki se je že v preteklosti po kratkotrajnih 
ugodnih učinkih izkazal z vidika interesov učencev in študen- 
tov za škodljivega. 

S ciljem uspešnejšega, sprotnejšega in skladnejšega obrav- 
navanja in izboljševanja socialno ekonomskega položaja 
učencev in študentov so se vsi družbeni dejavniki na tem 

področju povezali v Koordinacijski odbor za standard učen- 
cev in študentov, ki deluje pri Izobraževalni skupnosti Slove- 
nije. S tem je bil storjen konkreten korak k enotnemu obrav- 
navanju štipendiranja, domov za učence in študente, druž- 
bene prehrane, regresiranja šolskih prevozov, zdravstvenega 
varstva šolske mladine ter drugih družbenih posegov na 
področju standarda mladih. 

Štipendiranje 
V Sloveniji je vsa povojna leta prevladovala zamisel o šti- 

pendiranju kot temeljnem dejavniku urejanja gmotnega polo- 
žaja šolajoče se mladine. Začetni zagon je v petdesetih letih 
splahnel in 1954. je bilo le še 89 štipendistov na 1000 srednje- 
šolcev in 183 štipendistov na 1000 študentov. Šolska reforma 
1959. je nekaj pripomogla k razmahu štipendiranja tako, da se 
je do 1974. število štipendistov na 1000 vpisanih postopoma 
povzpelo v srednjih šolah na 230 in v visokem šolstvu na 280. 

Sprejetje družbenega dogovora o štipendiranju leta 1976. je 
vzpodbudilo velik skok v obsegu štipendiranja - pri srednje- 
šolcih za 57,4% glede na leto 1974., pri študentih pa za 41,1%. 
Nov družbeni dogovor o štipendijski politiki v SR Sloveniji (Ur. 
I. SRS, št. 11/80) in samoupravni sporazum o štipendiranju v 
občinah (Ur. I. SRS, št. 11/81) so definirali štipendijo kot: 

- del vlaganj v družbeno reprodukcijo, 
- eno od pomembnih oblik izenačevanja materialnih mož- 

nosti za vzgojo in izobraževanje, 
element usmerjanja pri vključevanju mladine v izobraževanje, 
spodbujevalni element za doseganje boljših učnih uspehov. 

Nova ureditev je še pospešila razvoj štipendiranja vendar 
bolj v srednjem šolstvu (tudi zaradi prekvalifikacije nekdanjih 
učnih pogodb v štipendije) kot v visokem šolstvu. Leta 1979. 
je bilo razmerje med štipendisti v srednjem in štipendisti v 
visokem šolstvu 73:27, leta 1984 pa se je nagnilo v prid prvih 
79:21. Srednješolci so na boljšem tudi relativno: na 1000 
vpisanih je pri njih 500 štipendistov, pri študentih pa 408. Na 
1000 zaposlenih delavcev pride 52 stipendiranih srednješol- 
cev in 14 Stipendiranih študentov. 

V večletnem nizu je razmerje med štipendisti na 1000 sred- 
nješolcev in na 1000 študentov naslednje: 

-srednješolci študenti 
1972 227 297 
1974 230 286 
1976 342 366 
1977 374 419 
1978 367 .429 
1979 391 461 
1981 442 483 
1983 497 406 
1984 500 408 

Kadrovske štipendije, ki so se ob prvih gospodarskih teža- 
vah v začetku osemdesetih let, osipale, so si v letu 1984/85 
opomogle, saj je bilo na novo razpisanih 20.677 štipendij 
(2.183 več kot leto poprej), za letošnje šolsko leto pa je bilo 
razpisanih 22.889 kadrovskih štipendij, kar je najvišja točka v 
zgodovini štipendiranja. Tudi struktura kadrovskih štipendij 
glede na zahtevnost programov se je letos začela popravljati, 
vendar še vedno ni usklajena z razvojnimi potrebami, ki nare- 
kujejo čim višjo strokovno usposobljenost delavcev. 
Stopnja izobrazbe Število Razpis kadr. štip. Deleži v % 
  84/85 85/86 84/85 85/86 
II., III., IV. 14.620 15.045 70 66 
V. 2.675 3.504 13 15 
VI. 1.201 1.542 6 7 
VIL 2.181  2.816 11 12 
Skupaj 20.677 22.889 100 100 

Ker ponujena struktura štipendij ne ustreza izobrazbenim aspiraci- 
jam mladine, ostaja znatno število štipendij ravno na stopnji II. in III./IV. 
nepodeljenih: leta 83/84, 4.358 in leta 1984/85 5.201. Vseh 36.800 
kadrovskih štipendistov leta 1984/85 je bilo takole porazdeljenih po 
zahtevnosti programov: skupni 1. let. - 9.061 (24%), II. - 1.019 (2,8%), 
III. - 513 (1,4%), IV. - 10.082 (27,4%). V - 8.952 (24,3 %), VI. - 1.730 
(4,7 %), VII. - 5.443 (14,8%). Po načelih štipendijske politike so tudi 
kadrovske štipendije element izenačevanja materialnih možnosti izo- 
braževanja, iz dveh tabel, v katerih so prikazane štipendijske možnosti 
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po občinah štipenditorja in štipendista, ta sledi, kako zelo pomembno 
je živeti v pravi občini. Se bolj jasno se to vidi iz tabele, v kateri število 
štipendistov primerjamo s povprečno generacijo 1. razreda osnovne 
šole. V občini Ljubljana-Center kadrovsko štipendiramo štipentistov v 
obsegu 4,5 povprečne generacije, v občini Ljutomer pa le v obsegu 0,2 
povprečne generacije. 

Štipendije iz združenih sredstev je bilo 1984/85 podeljenih 15,85, 
tezlik h kadrovskim štipendijam pa še 4.159. S temi štipendijami se 
razen socialne strukture popravlja tudi zahtevnostna struktura, saj jih 
je 30,3% usmerjenih v V. stopnjo, 9,3% v VI. in 12,9% v VII. stopnio. 
Nerešeno vprašanje štipendiranja v neproizvodnih dejavnostih (pose- 
bej v družbenih dejavnostih) je krivo,, da morajo štipendije iz združenih 
sredstev reševati še ta problem. 

Za posebne vloge v kadrovski politiki so bili formirani še štipendijski 
skladi: 

- sklad Borisa Kraigherja za bodoče znanstveno raziskovalne kadre 
(150 štipendistov in 50 novo razpisanih); 
- Titov sklad za mlade delavce ter otroke delavcev (145 prvih in 122 
drugih štipendistov - tretjina nepodeljenih štipendij zaradi premajh- 
nega odziva); 
- štipendije Raziskovalne skupnosti Slovenije za podiplomski študij; 
- Štipendije Kulturne skupnosti Slovenije za kulturniške profile in 
izredno talentirane umetnike; 
- Štipendije PIS za pedagoško usmeritev za bodoče pedagoške 
delavce (letos razpisanih 105 štipendij za srednjo in 70 za visokošolsko 
stopnjo). 

Za študente štipendiste je Zavod SRS za statistiko ugotavljal socialni 

vzdrževalci vzdrževalci štipendistov 
študen. 81 1984 

skupaj U. NB UEK LJ. 
Kmetovalci ' 6,2 8,3 11,4 7,3 
Rudarji, ind. del  18,0 30,5 34,7 29,3 
Delavci v prom., gost. 11,5 11,1 9,8 11,4 
Upr., adm. in fin. del. 12,4 18,7 16,6 19,4 
Vodilni delavci 7,6 3,5 2,5 3,8 
Strokovnjaki, umetniki 21,1 7,8 4,6 8,7 
Obrtniki 3,2 1,8 1,4 1,9 
Začasno v tujini 0,7 0,1 0,1 0,1 
Upokojenci 16,0 11,6 11,4 11,7 
Ni vzdrževalca 2,7 4,5 6,0 4,1 
Neznano 0,6 2,1 1,5 2,4 

Posebne pozornosti je vreden podatek, da 30% vseh štipen- 
dij odnesejo otroci upravnih, administrativnih in finančnih 
delavcev, vodilnih delavcev in strokovnjakov ter umetnikov., 

Vprašanje, ki predstavlja največjo preizkušnjo za štipendij- 
ski sistem je lovljenje naglo rastočih življenjskih stroškov z 
višino štipendije. Delna adaptacija mehanizmov štipendiranje 
ni rešila problema, zato je stekla širša sprememba samou- 
pravnih sporazumov o štipendiranju v občinah. Zakasnelo 
reagiranje z valorizacijami v letih 1983 in 1984 je porušilo 
razmerje najvišje štipendije do povprečnega osebnega 
dohodka, ki je bilo leta 1982. še 58%, leta 1983 50%, leta 1984 
pa le še 43%. Povsem drugačna valorizacijska politika orga- 
nov štipendiranja v letu 1985., ko so se štipendije popravile za 
115%, je verjetno (končni izračuni bodo možni šele spomladi) 
najvišjo štipendijo spet približno 50% povprečnega osebnega 
dohodka. 

Stanovanjsko vprašanje 

Z družbenim dogovorom o gradnji domov učencev in štu- 
dentov v obdobju 1976-1980 in 1981-1985, ki je temeljil na 
združevanju sredstev stanovanjskih skupnosti in drugih 
namenskih sredstev je bil omogočen in realiziran obsežen 
investicijski program v današnji vrednosti 25,55 milijard dinar- 
jev, ki z dograditvijo še zadnjih domskih kapacitet v letošnjem 
letu predstavlja najcelovitejšo rešitev problema prebivanja v 
času šolanja za učence in študente. 

Za srednje šolstvo je na voljo preko 14.000 mest v 56 
domovih, kar bi zadostovalo za 18% vpisanih učencev. 

Na novo zgrajenih je 35 domov z 10.214 ležišči, 12 domov z 
2.452 ležišči pa je delno ali v celoti prenovljenih. S temi 
kapacitetami so dejansko pokrite potrebe po stanovanjih, še 
posebej glede na dejstvo, da smo tudi mrežo srednjih šol 
naravnali po policentričnem načelu, močno pa je usahnil tudi 
dotok učencev iz drugih republik. V resnici domovi za učence 

v zadnjem času niso več polno zasedeni, kar pa je tudi 
posledica visokih cen, ki jih del učencev več ne zmore. Ker so 
domovi nujna komponenta racionalne mreže šol, je treba 
družbeno politiko cen oskrbe v njih voditi tako, da imamo 
pred očmi celotne stroške, ki jih povzroča šolska mreža. 
Nadomeščanje dohodka za 476 pedagoških delavcev v domo- 
vih'za učence, ki ga zagotavljajo posebne izobraževalne skup- 
nosti, je v tem pogledu sicer že znatna olajšava pri formiranju 
cene oskrbnine (iz istega vira se poravnava tudi amortizacija). 
S spremembami normativov letošnjo jesen pa se na enak 
način nadomeščajo še dohodki za tehnično osebje. S tem so 
oskrbnine ostale v znosnih okvirih. 

Kapacitete študentskih domov v razmerju s številom vpisa- 
nih študentov v naši republiki nekajkrat presegajo jugoslo- 
vanska povprečja in tudi v mednarodnih primerjavah s t. i. 
rezidencialnimi univerzami predstavljajo pomembno pridobi- 
tev. Danes je za 16.607 rednih študentov ljubljanske univerze 
na voljo 6.270 postelj, kar predstavlja možnost nastanitve za 
37% vpisanih. Za 4.576 rednih študentov mariborske univerze 
je na voljo 2181 postelj, kar je dovolj za 47,6% vpisanih. Pri 
ceni stanarine v študentskih domovih je Izobraževalna skup- 
nost Slovenije udeležena z amortizacijo in od letošnjega leta z 
nadomestilom za dohodek delavcev v stanovanjski enoti. 
Oboje skupaj je doslej predstavljalo več kot 50% stanarine. 
Višina stanarine je že več let konfliktna točka in v tripartitno 
sestavljenih organih upravljanja se je študentska delegacija 
redno upirala dvigu cen, sklicujoč se na neskladnost z giba- 
njem štipendij. Zaradi tega so se kopičile izgube, ki jih je bilo 
ob zaključnih računih potrebno pokrivati s prelivanjem zno- 
traj centrov (v Ljubljani so bili uporabljeni presežki študent- 
skega servisa), bodisi s posebnimi dotacijami (v Mariboru je 
intervenirala skupščina mesta), predvsem pa iz sredstev Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije, kar je zaradi neprevidnosti 
povzročalo največje težave. Lažje sporazumevanje o cenah 
naj bi omogočila posebna merila, ki jih je sprejela Izobraže- 
valna skupnost Slovenije. (Takšna merila vseskozi obstajajo 
za dijaške domove). Z njimi naj bi se vzpodbudila tudi štipen- 
dija kot pot zniževanja stroškov, saj so nekatere postavke 
materialnih stroškov v študentskih domovih (poraba elektrike, 
vode) izredno visoke. Na podlagi meril bi naj dobili tudi 
jasnejšo sliko o gospodarjenju študentskih domov, kar je 
predpogoj smotrnejšega odločanja vseh treh delegacij v orga- 
nih upravljanja, zagotovljena pa je bila tudi možnost bolj 
sprotnega družbenega posredovanja na tistih točkah, ki so za 
zavarovanje študentskega standarda najobčutljivejše. 

Stanovalci Študentskega centra v Ljubljani so se prvi odre- 
kli decembra 1984 sprejetim merilom, ko so spomladi 1985. 
prekinili samoupravno proceduro dogovarjanja o stanarinah 
in nastopili bojkot poravnavanja vsakršnih stanarin. Ob tem, 
da je bojkot pospešil reševanje nekaterih vprašanj stanoval- 
cev, v kar pa se njegovi pobudniki v glavnem niso vključevali, 
pač pa se je resneje na vseh ravneh aktivirala organizacija 
ZSMS, pa je ohromil delovanje samoupravnega sistema v 
Študentskem centru, kar je SO Ljubljana-Vič Rudnik privedlo 
k odločitvi o ukrepu družbenega varstva. Začasni poslovodni 
organ je ob podpori univerze in družbenopolitičnih organiza- 
cij Ljubljane zastavil sanacijske ukrepe, ki vključujejo tudi 
poravnavo stanarin, katerih rast po dogovoru ne prehiteva 
rasti štipendij. 

Eden najpomembnejših dosežkov burnega dogajanja v Štu- 
dentskem centru je obuditev skrbi in aktivnosti ZSMS za 
poglobljeno spremljanje in reševanje gmotnih vprašanj štu- 
dentov. V Predsedstvu UK ZSMS je nastala obširna in kritična 
analiza socialno-ekonomskega položaja študentov-stanoval- 
cev Študentskega centra, ki je pokazala problematična neso- 
razmerja med gmotnim položajem in družbenimi pomočmi ter 
utemeljila potrebo, da se izredno slab materialni položaj dolo- 
čenega dela stanovalcev sprotno popravlja tudi s subvenci- 
jami in regresi. Analiza bi lahko bila kvalitetno novo izhodišče 
za študentski delež pri samoupravnem odločanju o bodočih 
družbenih ukrepih na področju standarda. Analiza pa tudi 
kliče k pametnejšemu organiziranju inforamcijskih podlag za 
celovito obravnavo gmotnega položaja študentov, o čemer se 
bodo morale dogovoriti univerzi, interesne skupnosti in 
upravni organi. 

Prehrana učencev in študentov 

Z dopolnitvijo Družbenega dogovora o štipendijski politiki 
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se je odprla možnost zagotavljanja nadomestil za znižanje 
cene družbene prehrane učencev in študentov. Družbena 
skrb na tem področju je predvidena tudi s 121. členom 
Zakona o usmerjenem izobraževanju, izhaja pa iz odgovorno- 
sti za zagotavljanje optimalnih pogojev vzgoje in izobraževa- 
nja oziroma za celosten razvoj mlade osebnosti. 

V letu 1984 je bilo t.i. regresa za prehrano deležnih blizu 
70% vseh učencev, v letošnjem letu pa se je ta odstotek že 
dvignil. 

Pri študentih je prišlo spočetka (leta 1983) do razlik v 
pristopu, ker so v Mariboru ravnali omejevalno in prehranje- 
vanje vezali na študentski center, v Ljubljani pa je bilo vnovče- 
vanje bonov znatno bolj odprto. Zato se je tudi različen delež 
študentov posluževal bonitete regresiranja prehrane. Kasneje 
sta se pristopa bolj ali manj izenačila. K temu je pripomogla 
tudi akcija izgradnje prehranjevalnic, ki je pred zaključkom. 

Ocene o učinkih tako regresirane prehrane so se razhajale: 
- pozitivna mnenja so se sklicevala na zdravstvene razloge 

in na optimalnejšo izrabo sicer neizkoriščenih kapacitet štu- 
dentskih restavracij; 

- negativna mnenja so opozarjala na nesmotrnost regresa 
za vse študente, ne oziraje na njihov materialni položaj in na 

MLADINA PO KONČANI OSNOVNI ŠOLI 1984/85 

škodljivost monopola študentskih restavracij, ki vplivajo na 
nižjo kvaliteto ponudbe. 

Posebno vprašanje predstavlja poslovanje študentskih 
. restavracij, ki delajo globoko pod načrtovano kapaciteto. Naši 

študentski domovi omogočajo študentom, da si sami priprav- 
ljajo hrano in to večina tudi prakticira, tako da se v študent- 
skih restavracijah obeh univerz redno hrani komaj kaj več kot 
10% stanovalcev. To seveda ne zagotavlja ekonomičnega 
poslovanja, še posebej če upoštevamo tudi velike sezonske 
izpade. V razvojnih načrtih bo treba ta moment posebej 
ovrednotiti in poiskati smotrne rešitve. 

mmlV kakšnem obsegu se uveljavlja t.i. »lastno gospodinjstvo« 
studentov je lepo razvidno iz zadnje tabele, ki kaže, da je ta 
način prehranjevanja že dohitel prehranjevanje v menzi, 
čeprav je v resnici njegov obseg še večji.) 

Z novim študijskim letom sta univerzi predlagali štipendij- 
skim organom, ti pa so ga sprejeli, nov način uveljavljanja 
regresa za prehrano. In sicer se glede na skupno število 
študentov izračunana sredstva usmerjajo v obe študentski 
restavraciji, ki jamčita smotrno izrabo sredstev za takšno 
pocenitev toplega obroka, ki bo posebej gmotno ogroženim 
omogočila redno dnevno prehranjevanje. 

SKR % SR * 
Nev- 

' ključ, 
Sku- 

paj 

01 Ajdovščina 
02 Brežice 
03 Celje 
04 Cerknica 
05 Črnomelj 
06 Domžale 
07 Dravograd 

08 Gornja Radgona 
09 Grosuplje 
10 Hrastnik 
11 Idrija 
12 Ilirska Bistrica 
13 Izola 
14 Jesenice 

15 Kamnik 
16 Kočevje 
17 Koper 

18 Kranj 
19 Krško 
20 Laško 
21 Lenart 
22 Lendava 
23 Litija 
29 Ljutomer 
30 Logatec 
31 Maribor 
32 Metlika 
33 Mozirje 
34 Murska Sobota 

9 
12 
27 

13 
23 

6 

15 
25 

2 
0 
7 
4 

30 
9 
8 

12 
30 
10 
11 
30 
10 
19 
22 

5 
17 
14 

13 
32 

2.84 
4 , 48 

j 3,61 

! 1,28 
! 6,34 

3, 52 
5,45 
4,81 

5.85 
1 ,55 
0,00 
3,80 
3,08 
8,57 

2,31 
4,02 
2,28 
2,88 
2,97 

4,33 
9,65 
2,90: 
8,15 
7,67 
3, 76 
2,41. 

11 ,86 
5,80 
3, 98 

2^9 
233 
675 
194 

156 
555 
.90 
215 
345 
104 

195 
165 
116 
292 

320 
167 

495 
905 
278 
185 
227 , 

225 : 
157 

180 
101 ' 
652 

93 
156 
541 

81 ,70 
86,94 
90,24 

82,55 
76.10 
84,86 
81,82 

68.91 
80.80 
80,62 
81.93 
89,67 

89,23. 
83,43 
82,05 
83.92 
94.11 
86.94 
82,49 

72,83: 
72,99! 
65,22! 
67,38 j 
62,72; 

75,94; 
92,*61 i 
78.81 
69,64' 

67,29 

49 

23 
46 
38 
36 
76 
14 

82 
57 

23 
43 
12 
10 
28 
61 
24 

19 
106 

49 
58 
54 

110 
57 

85 
27 

35 
11 
55 

231 

15,46 
8,58 
6,15 ' 

16,17 
17,56 

i 11.62 
; 12,73 

26,28 

.13,35 

i 17,83 j 

!18,07 

! 6,52 
I 7,69 
j 8,00 

! 15,64 

j 12,06. 
i 3,61' 
j 10,18 
' 14,54, 

22,83 
17,36! 
31,88 
24,46 
29,62 
20, 30 
4,97 ■ 
9,32 ! 

24,55 f 

28,73 i 

317 

268 
748 
235 
205 
654 

110 
312 
427 

129 
238 
184 

130 
350 
390 
199 
526 

1.041 
337 
254 

311 
345 
233 
287 

133 
704 

118 
224 
804 
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35 Nova Gorica 
36 Novo mesto 
37 Ormož ♦ 
38 Piran 
39 Postojna 
40 Ptuj 
41 Radlje ob Dravi 
42 Radovljica 
43 Ravne na Koroškem 
44 Ribnica na Dolenjskem 
45 Sevnica 
46 Sežana 

47 Slovenj Gradec 
48 Slovenska Bistrica 
49 Slovenske Konjic 
50 Šentjur pri Celju 
51 Škofja Loka 
52 Šmarje pri Jelšah 
53 Tolmin 
54 Trbovlje 

55 Trebnje 
56 Tržič 
57 Titovo Velenje 
58 Vrhnika 
59 Zagorje ob Savi 
60 Žalec 
24 Lj.-Bežigrad 

25 Lj.-Center 
26 Lj.-Moste-Polje 
27 Lj.-Šiška 

28 Lj.-Vič-Rudnik 
63 Maribor-Pesnica 
64 Maribor-Pobrežje 

65 Maribor-Rotovž 
66 Maribor-Ruše 
67 Maribor-Tabor 

68 Maribor-Tezno 

51 
31 
19 

0 
4 

68 
22 
22 
11 

0 
12 

5 
12 
21 
12 
11 
28 
26 

4 

10 
14 

■7 

24 

10 
5 ■ 
9 

13 
5 

26 
32 
45 
25 
12 

3 
3 

18 
12 

6,85 
4.02 
7,98 
0,00 
2,06 
7,80 
8.03 
4,90 
2,98 
0,00 
4,41 
1 ,77 
4, 27 
4 , 54 

4.01 
4, 26 
5.02 
6,37 

1 ,72 
5,08 
5, 41 

3.85 
4, 96 
3,80 
2,60 
1 , 86 

1 ,85 
2,13 
2,92 
2.86 
3, 98 

10,68 
5,43 
5,45 
2.03 
2,85 
3, .74 

616 
580 
173 
168 
183 
691 
212 
370 
335 

123 
197 

270 
219 
385 
247 
183 
453 
279 
184 

170 
185 
154 

436 
193 

163 
425 
654 

210 
793 

1019. 
982 
170 
193 

49 
128 
610 
291 

82,80 
75.23 j 
72,69 j 

92,31 j 
94,33 i 
79.24 ' 
77.37 i 
82,41 
90,79 

78,85 
72,43 
95,41 | 
77,94 

83, 15 
82.61 
70, 93 
81 , 18 
68.38 • 
79, 31 
86, 29 
71 , 43 
84.62 [ 
90.08 I 
73,38 
84,90 j 
87.63 ! 

93,30 ; 

89 , 36 
89,20 
90,98 
86, 83 
72,65 : 
87,33 
89.09 : 
86,49 
96,67 ; 

90,65 j 

77 
160 

46 
14 

7 
113 

40 
57 

23 
33 
63 

8 
50 
57 
40 
64 
77 

103 
44 
17 

60 
21 
24' 

60 
24 

51 
34 

20 
70 
69 

104 

39 
16 

3 
17 

8 
18 

10,35 ' 
20,75 ' 
19,33 . 
7,69 • 
3,61 : 

12,96 S 
14,60 
12,69 
6,23 

21.15 
23.16 i 

2, 83 I 
17.79 
12,31 
13, 38 
24,81 
13.80 
25, 25 
18, 97 

8,63 
23.17 

11 , 54 
4, 96 

22.81 
12, 50 
10, 52 
4,85 

8, 51 
7,87 
6,16 
9,20 

16,67 
7, 24 
5,45 1 

11,49 ! 
0,48 ! 
5,61 i 

744 
771 
238 
182 
194 

872 
274 
449 
369 

156 
272 
283 

281 
463 
299 
258 
558 
408 
232 
197 
259 
182 
484 

263 
192 
485 
701 

- 235 
889 

1120 
1131 

234 

221 
55 

148 
631 
321 

Skupaj 
;1052 i 4,16 2096982,99 : 3245 12,84 S 1 25.264 

Vir: Zveza skupnosti za zaposlovanje 
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SLIKA 2. Kvantitativni razvoj visokega šolstva v Sloveniji 1919/20-1983/84 

Vir: CRU 

IZOBRAZBENI PRODUKTI PO OBČINAH V RELATIVNEM ODNOSU DO POPREČNEGA LETNIKA 

Zahtevnostna ITI+IV. V. ]n_. vil. I-HI. Struktura zaTosl.no 
s topni a f9 "i "4 «0 6° r° p.1 obč.stallbival. - 81 

leto III/ 
Občina i/IT IV. V, VI VTI 

1. Ajdovščina 2f 27 12 25 2 4 1 « 5" 1° 47 3" 2" 4 4 
2. Brežice 29 22 0 21 3 5 1 4 5° -so 35 i? 2^ A 4 
3. Celje dl 30 1"* 2^ 8 fi 3 7 75 ?p 4^ 2e 2~> 5 5 
4. Cerknica 27 23 2A 23 5 Q 7 4 45 11 45 09 1 3 
5. Črnomelj 21 2P 8 13 1 9 7 5 4^ /t" 3^ 15 3 3 
6. Domžale 28 25 8 32 5 fi 3 6 5* 31 40 2° 27 A 5 
7. Dravograd 2^ 18 12 22 5 7 a 4 55 40 10 ->1 22 a 2 
8. Gornja Hadqona 1Q 24 3 18 3 3 1 4 7' 51 d 3 33 17 4 3 
9. Grosuplje 25 !4 f> 18 3 5 3 4 «3 30 33 17 3 2 

10. Hrastnik 35 >7 7 12 S 7 3 f 50 40 a°, 31 17 3 2 
11. Idrija 24 20 6 1^ 3 7 d 10 «3 ' 4° 40 27 18 4 4 
12. Ilirska Bistrica 2<* 30 17 21 1 12 1 4 «1 33 42 33 19 4 3 
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13. Izola 
14. Jesenice 
15. Karmik 
16. Kočevie 
17. Koraer 
18. Kranj 
19. Krško 
20. Laško 
21. Lenart 
22. Lendava 
23. Litija 
24. Ljubijana-Bežigrad 
25. Ljubljana-Center 
26. Ljubijana-*t>ste 
27. Ljubljana-Šiška 
28. Ljubljana-Vič 
2S. Ljutomer 
30. Logatec 
31. t'aribor 
32. *fetlika 
33. Mozirje 
34. Murska Sobota 
35. Nova Gorica 
36. Novo mesto 
37. Ormož 
38. Piran 
39. Postojna 
40. Ptuj 
41. Radlje 
42. Radovljica 
43. Ravne 
44. Ribnica 
46. Sevnica 
46. Sežana 
47. Slovenj Gradec 
48. Slov. Bistrica 
49. Slovenske Konjice 
50. Šentjur 
51. Škofja Ir>ka 
52. Šmarje 
53. Tolmin 
54. Trbovlje 
55. Trebnje 
56. Trži* 
57. Velenje 
58. Vrhnika 
59. Zagorje 
60. Žalec 

30 
45 
33 
25 
36 
33 

1" 
23 
24 
33 
33 
44 
40 
44 
20 
25 
37 
50 
27 
32 
41 
20 
28 
28 
52 
24 
32 
47 
36 
22 
25 
44 
25 
32 
26 
23 
32 
20 
34 
3° 
10 
34 
25 
31 
35 
24 

19 
25 
26 
22 
27 
21 
30 
2"> 
26 
22 
1° 
16 

9 
21 
17 
18 
20 
14 
23 
28 
27 
15 
27 
29 
22 
15 
25 
25 
23 
23 
24 
25 
26 
35 
24 
25 
25 
20 
33 
29 
28 
27 
22 
25 
24 
30 
29 
35 

12 
25 

o 
5 

14 
17 

o 
7 
-> 
o 
4 

21 
14 
18 
19 
16 

5 
10 
14 
11 
13 

a 
2° 

8 
6 

13 
20 

6 
8 

18 
11 
12 

7 
22 

7 
Q 
7 
6 

12 
■5 

10 
20 

3 
17 

8 
12 
1P 
12 

31 
31 
21 

7 
3° 
2P 

19 
14 
15 
20 
14 
23 
27 
24 
23 
25 
18 
18 
2A 
24 
20 
1« 
24 
25 
20 
24 
29 
22 
20 
24 
21 
13 
16 
27 
31 
18 
24 
16 
27 
15 
1* 
21 
1° 
2 P 
30 
1Q 

17 
24 

T 
5 
3 
2 
4 
5 
A 
£ 
2 
2 
1 
7 
7 
A 
5 
4 
3 
2 
7 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
8 
3 
4 
5 
3 
3 
2 
3 
2 
4 
5 
2 
5 
2 
2 
3 
2 
A 
2 
1 
2 
5 

10 
6 
g 
5 

! 
5 
5 
5 

£ 
5 

11 
8 

10 
q 
6 
4 
6 
P 
o 

6 
9 
8 
6 

16 
6 
5 
6 
4 
8 
9 
3 
7 
6 
5 
5 
3 
7 
6 
6 
7 
7 
4 
8 
9 
5 
7 

2 
3 
4 
1 
n 4L 
A 
2 
2 
0 
2 
1 

11 
19 

7 
11 
11 

0 
3 
"5 
1 
3 
2 
4 
2 
2 
4 
3 
1 
0 
5 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
■j 

11 
6 
7 
4 

11 
3 
s 

2 
3 

21 
14 
15 
17 
14 

7 
5 
4 
5 
fi 
3 

11 
6 
1 

12 
11 

3 
1 

12 
6 
5 
5 
7 
A 
3 
2 
3 
7 
3 

11 
4 
3 
4 
5 
6 
5 
.1 

53 
22 
51 
67 
d 4 
41 
C 1 
z 5 
81 
fi4 
70 
2o 
27 
27 
25 
25 
70 
60 
"*9 
27 
55 
55 
30 
68 
62 
50 
17 
66 
55 
25 
48 
62 
65 
27 
64 
54 
61 
63 
18 
72 
52 
35 
P4 
41 
64 
55 
44 
56 

20 
32 
31 
62 
U 
38 
4C 
56 
52 
53 
60 
29 
42 
33 
34 
45 
55 
57 
41 
32 
31 
57 
29 
32 
51 
33 
29 
45 
50 
37 
41 
48' 
50 
24 
35 
40 
44 
48 
2* 
47 
39 
41 
50 
30 
33 
37 
AA 
30 

43 
45 
44 
4° 
12 
40 
44 
46 
49 
42 
46 
31 
26 
40 
30 
35 
38 
47 
37 
44 
42 
30 
43 
45 
37 
34 
38 
42 
42 
34 
40 
43 
45 
37 
42 
39 
46 
49 
42 
48 
AA 
34 
4° 
48 
3R 

40 
3° 
45 

26 
24 
28 
3n 

24 
27 
31 
29 
32 
33 
32 
23 
17 
2 s 
24 
27 
3* 
28 
3n 

32 
34 
70 
26 
20 
40 
29 
28 

-3? 
32 
32 
33 
30 
33 
31 
2a 
33 
31 
2° 
2a 
31 
2° 
■KC 
30 
2Q 
3f 

28 
27 
30 

22 
25 
20 
17 
2^ 
22 
2° 
20 
14 
18 
1« 
27 
27 
23 
27 
25 
18 
19 
23 
20 
17 
22 
21 
21 
18 
22 
23 
20 
21 
24 
20 
20. 
18 
24 
22 
23 
19 
17 
22 
15 
1° 
23 
16 
18 
la 

23 
1Q 

1° 

5 
4 
A 
-3 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
6 
4 
6 
5 
5 
3 
5 
4 
3 
5 
5 
4 
4 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
A 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
o 
3 
4 
4 
3 
4 

4 
3 
4 
3 
5 
5 
3 
2 
1 
2 
2 

14 
22 

7 
12 
11 

3 
3 
5 
2 
2 
3 
5 
4 
2 
7 
5 
2 
2 
5 
3 
4 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
5 
2 
3 

SKUPAJ : 31 34 12 22 50 30 40 29 21 4 

, . w, . . „D nezanesljivi zaradi številnih migracij in drugih napak pri 

* SSSuloSSov^Za leto 1*69 so pri strokovnih kadrih verjetno precenjeni, za leto 1984 pa 
vsaj ori stopnji III/IV. podcenjeni. 
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SLIKA la Prijave za vpis v 1. letnik VDO v SR Sloveniji v štud. 
letu 1978/79 na 10.000 prebivalcev (redni študij in študij ob 
delu) 

80 in 

v: :ru 

14 priloga poročevalca 

SLIKA Ib Prijave za vpis v 1. letnik VDO v SR Sloveniji v štud. 
letu 1985/86 na 10.000 prebivalcev (redni študij in študij ob 
delu) 

j' | do 42 

43 - 60 

»! i i j a n - m 

69 - 80 
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STRUKTURA UČENCEV PO IZOBRAZBI STARŠEV PRED IN PO UVEDBI USMERJENEGA IZOBRAŽE- 
VANJA 

Program 
Osnovna šola ali manj 
oče 
1977/78 

Višja ali visoka šola 
oče 

1981/82 1977/78 1981/82 1977/78 1981/82 1977/78 1981/82 

izrazito nizka struktura 
kmetijec 
preoblikovalec kovin 
gradbinec 
tekst, konfekc. II.. 
tekst, obrtni konf. 
kuhar 
natakar 
kmetijski tehnik 

72 
46 
54 
54 
50 
51 
48 
45 

54 
45 
43 
48 
48 
47 
44 
49 

84 
72 
82 
67 
79 
74 
71 
61 

73 
74 
72 
84 
74 
74 
71 
69 

izrazito visoka struktura 
strojnik tehnik 
elektrotehnik 
gradbeni tehnik 
oblikovanje 

NMT 
gimnazija 

DJD 
učitelj 

22 % 
16 % 
16 % 

5 % 
9 % 

2o % 

22 % 
14 % 
lo % 

7 % 
8 % 

lo % 
2o % 

43 
35 
35 
31 

44 % 

43 
3o 
23 
24 
16 
25 
36 

10 
11 
11 
16 
35 
11 

lo 
17 
29 
23 
45 
26 
13 

6 % 
7 % 
7 % 
7 % 

6 
11 
18 
16 
33 
18 

9 

povprečje vseh programov 37 % 28 % 

VIR: Zavod SRS za statistiko 

REDNI ŠTUDENTJE PO STANOVANJU IN NAČINU PREHRANE 

ftol * 
leto skupaj 

78/79 
79/80 
PO/HI 
81/82 
82/83 
83/84 

2o.411 
2o.881 
19.268 
19.57? 
2o.086 
2o. [}Ol 

pri starših 

9--t>5 0*530 
9.723 0*6%) 
8.910 (^6%) 
9.269 (^7%) 
9.659 (48%) 
9.733 (u7%) 

lastno gosp. štud. dom 
sorodniki 
ali drugi neznano 

HRANI 
lostno gosp. 

bo rodn ik i ali drugi 

1.628 
1.555 
1.629 
1.640 
1.508 
1.590 

3.5'*o 
3.899 
4.244 
4.160 
4.385 
4.909 

4.75* 
4.626 
3.757 
3.538 
3.386 
3.259 

1.226 
1.078 

728 
965 

1.048 
1.010 

9.062 
9.560 
8.759 
9.101 
9.54S 
9.5*8 

2.255 
2.299 
3.019 
3.177 
3.141 
3-279 

4.681 
4.682 
3.860. 
3.583- 
3.725 
4.088 

<*.376 
4.291 
3.599 
3.648 
3.501 
3.'(68 

57 
49 
58 
65 

174 
78 

Univerza v Mariboru 

78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 

4.716 
5.069 
4. 3o4 
4.5?3 
4.598 
4.422 

2.732 (58%) 
2.862 (56%) 
2.515 (57%) 
2.639 (59%) 
2.742 (60%) 
2.553 (58%) 
 i  

167 
166 
177 
161 
164 
156 

867 
1.097 

954 
1.103 
1.205 
1.253 

837 
551 
$12 
444 
339 
322 

211 
172 
113 
168 
148 
124 

?.27'> 
2.825 
2.463 
2.588 
2.697 
2. r>l9 

282 
2*3 
410 
4 04 
409 
4.70 

1.072 
1.205 

948 
993 

1.017 
I.047 

693 
657 
529 
516 
470 
418 

14 
<•2 

5 
18 

Uni verza_E._Kardelja_v_LjubiJani 
78/79 
79/80 
80/81 
81/82 
82/8 3 
83/84 

15.695 
15.812 
14.904 
15.049 
15."88 
16.079 

6.504 (41%) 
6.861 (43 %) 
6.397 (43%) 
6.630 (44%) 
6.917 (*5%) 
7.180 (45%) 

1.461 
1.389 
1.452 
1.479 
1.344 
I.434 

2.673 
2.802 
3.290 
3-057 
3.180 
3.656 

3.917 
4.075 
3-245 
3.094 
3.047 
2.937 

1.015 
906 
615 
797 
900 
688 

6.786 
6.697 
6.276 
6.515 
6.848 
7.069 

1.973 
2.016 
2.609 
2.773 
2.732 
2.85^ 

3.609 
3.477 
2.912 
2.590 
2.708 
5.041 

3.683 
'3.634 
3.070 
3.132 
3.051 
3.050 

1< >9 
60 

Vir: Zavod SRS za statistiko 
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SLIKA 4. Iskalci zaposlitve z višjo izobrazbo v SRS 1968 - 1983 Vir CRU 

SLIKA 5. Iskalci zaposlitve v SRS po stopnji strokovne izobrazbe 
Vir: CRU 69,3 

priloga poročevalca 
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DELEŽ ŠTIPENDISTOV NA ŠTEVILO ZAPOSLENIH V OBČINI 1984/85 

štev. zaposl. - % štip. 
delavcev  zs 

1. 
2. 
3. 
4 . 
5. 
b . 
7. 
8. 
9. 

Lo. 
Ll. 
12. 
L3. 
L 4 . 
L5 . 
L6 . 
L7. 
L8 . 
.9 . 
do. 
11. 
12. 
>3. 
>4 . 
15 . 
16 . 
17. 
*8. 
19 . 
Jo. 
51. 
52. 
53. 
34. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
lo. 
H. 
12. 
13. 
14 . 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
>o. 
>1. 
2. 

) 3. 
54. 

Aj dovščina 
Brežice 
Celje 
Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Jesenice 
Kamnik 
Kočevje 
Koper 

■ Kranj 
Krško 
LašJco 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljutil jana-Bežigrad 
Ljubljana-Center 
Ljubijana-Moste 
Ljubijana-Šiška 
Ljubijana-Vič 
Ljutomer 
Logatec 
Maribor-Pesnica 
Maribor-Pobrežje 
Maribor-Rotovž 
Maribor-Ruše 
Maribor-Tabor 
Maribor-Tezno 
Metlika 
Mozirje 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radlje 
Raaovij ica 
Ravne 
Ribnica 
Sevnica 
Sežana 
Slovenj Gradec 
Slov. Bistrica 
Slov.Konjice 

7.538 
6.321 

39.818 
5.691 
6.782 

12.232 
3.o34 
7..448 
7.377 
5.080 
6.863 
4 , 
6, 

14. 
lo, 

919 
326 
554 
3 3o 

8.o57 
2o.o26 
32.978 
lo.4 89 

5 .67b 
2 .556 
7.o72 
4 .65« 

35.o43 
61.2ofa 
29.782 
37.23o 
18.585 

5 
2 
3 

15 

.648 
, 91o 
.227 
. 357 

27 .88« 
4 . 9o7 

26.116 
15.85o 

3.094 
4.321 

18.9o5 
26.479 
^6.o91 
3.634 
6.973 
8.467 

18.595 
5.095 

12.511 
12.435 

3.847 
5.61o 
8.787 
7.o29 
8.12o 
7.552 

3R8 

ro6 
,44 
,96 
,oo 
,69 
, 22 
, 31 
,o5 
, 52 
,o4 
,22 
, 65 
,89 
,88 
,48 
, 6 6 
,68 
,14 
, 15 
,77 
, 6o 
,19 
,45 
, oo 
,o7 
, 7o 
,06 
,55 
, 26 
,62 
,37 
,93 
,92 
,92 
,13 
, 4o 
,82 
,32 
, 3o 
, 5o 
,52 
, /5 
,45 
,oo 
,13 
,75 
,27 
,43 
,89 
,36 
,ol 
,o3 
, 22 
,69 

:>qes i: 

4 
5 
1 
3 
2 
2 
3 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
8 
4 
2 
o 
o 
o 
0 
1 
5 
2 
4 
O 
o 
3 
0 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
7 
1 
2 
5 
5 
2 
1 
3 
5 
3 
2 
3 
3 
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55. Šenčur 3.3o3 5,00 22,95 
56. Škof j a LoJca 15.318 6,68 2,56 
57. Šmarje 7.3oo 6,17 5,36 
58. Titovo Velenje 24.oo6 6,65 o,61 
59. Tolmin 6.94o 6,43 1,85 
60. Trbovlje ll.lo9 4,93 o,fa7 
61. Trebnje 4.464 3,77 3,9o 
62. Tržič b.l6o 4,o6 1,55 
63. VrhniKa 4.957 4,54 1,76 
64. Zagorje 5.357 4,58 2,56 
65. Žalec 12.196 5,85 1,58 
SKUPAJ 808.2 28 4,56 1,97 

1984/85 OBČINA ŠTIPENDITORJA. OBČINA. ŠTIPENDISTA. RAZMERJE K Š ZS 

kadr. 
dod + 
razlike 

štipj delež od 
vseh 

štip. iz 
združ. 
sred. 

SKUPAJ kadr. št. štip.iz 
zdr.sred. 

1. Ajdovščina 3o6 o,83 388 644 47,5 
2. Brežice 217 o,59 327 544 39,9 
3. Celje 1.98o 5,38 471 2.444 8o,7 
4. Cerknica 341 o,93 2o2 543 62,8 
5. Črncraelj 318 o,86 162 48o 66,3 
6. Danžale 393 l,o7 313 7o6 55,7 
7. Dravograd 161 o,44 lo6 267 6o,3 
8. Gornja Radgcna 227 o,62 37o 597 38,1 
9. Grosuplje 4o7 1,11 331 738 55,2 

10. Hrastnik 256 o,7o 67 323 79,3 
11. Idrija 564 1,53 , 69 633 89,1 
12. Ilirska Bistrica 376 l,o2 lol 477 78,8 
13. Izola 119 1,32 118 237 5o,2 
14. Jesenice 564 1,53 219 783 72,1 
15. Kamnik 256 o,7o 257 513 49,9 
16. Kočevje 456 1,24 158 614 74,3 
17. Koper 737 2,oo 422 1.159 63,6 
18. Kranj 1.694 4,6o 48o 2.174 77,9 
19. Krško 435 1,18 344 779 55,8 
20. Laško 384 l,o4 173 557 68,9 
21. Lenart 143 o,39 222 365 39,2 
22. Lendava 225 o,61 3o4 529 42,5 
23. Litija 114 o,31 137 251 45,4 
24. Ljubljana-Bežigrad 1.4ol 3,81 lo8 1.5o9 92,9 
25. Ljubljana-Center 2.486 6,76 58 2.544 97,9 
26. Ljubljana-Moste 1.398 3,8o 137 1.535 91,1 
27. Ljufaljana-Šiška 1.51o 4,lo 2o4 1.714 88,1 
28. Ljubljana-Vič 659 1,79 266 925 71,3 
29. Ljutomer 184 o,So 335 519 35,5 
30. Logatec 47 o,13 72 119 39,5 
31. Maribor - Pesnica 44 o, 12 158 2o2 21,8 
32. Maribor - Pobrežje 449 1,22 145 594 75,6 
33. Maribor - Rotovž l.o91 2,96 113 1.2o4 9o,6 
34. Maribor - Ruše 192 o,52 168 36o 53,3 
35. Maribor - Tabor 817 2,22 171 988 82,7 
36. Maribor - Tezno l.ol3 2,75 315 1.328 76,3 
37. Metlika 118 o,32 84 2o2 58,4 
38. Mozirje 273 o,74 156 429 63,6 
39. Murska Sobota 434 1,18 955 1.389 31,3 
40. Nova Gorica 1.191 3,24 348 1.539 77,4 
41. Novo mesto 1.44o 3,91 374 1.814 79,4 
42. Ormož 136 o,37 266 4o2 33,8 
43. Piran 38o l,o3 116 496 76,6 
44. Postojna 5o8 1,38 174 682 74,5 
45. Ptuj 582 1,61 l.o41 1.623 35,9 
46. Radlje 293 o,8o 284 577 5o,8 

52.5 
60.1 
19.3 
37.2 
33,7 
44.3 
39.7 
61,9 
44.8 
20.7 
10.9 
21,2 
49.8 
27.9 
5o,l 
25.7 
36.4 
22.1 
44.2 
31.1 
60.8 
57.6 
54.6 
7,1 
2.3 
3,9 

11.9 
28.7 
44.5 
60.5 
78.2 
24.4 
9.4 

46,7 
17.3 
23,7 
41.6 
36.4 
68.7 
22,6 
2o,6 
66,2 
23.4 
25.5 
64.1 
49.2 
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47. Radovljica 659 1»79 286 94o 69,7 ->o,-> 
48. Ravne 799 2,17 242 l.o41 76,8 23,2 
49. Ritanica 342 o,93 132 474 72,2 27,8 
50. Sevnica 188 o,51 3o5 s 493 38,1 61,9 
51. Sežana 44o 1,26 3o7 1 747 58,9 41,1 
52. Slovenj Gradec 353 o,96 169 522 67,6 32,4 
53. Slovenska Bistrica 261 o,71 312 573 45,6 54,4 
54. Slovenske Konjice 5o5 1,37 262 767 65,8 34,2 
55. Šentjur 165 o,45 258 423 39,o 61,o 
56. Škof ja Loka l.o22 2,78 391 1.413 72,3 27,7 
57. Šmarje 45o 1,22 391 841 53,5 46,5 
58. Titovo Velenje 1.595 4,33 145 1.74o 91,7 8,3 
59. Tolmin 446 1,21 128 574 77,7 22,3 
60. Trbovlje 547 1,49 74 621 88,1 11,9 
61. Trefcnje 168 o,46 174 342 49,1 5o,9 
62. Tržič 25o o,68 95 345 72,5 27,5 
63. Vrhnika 225 o,61 87 312 72,1 27,9 
64. Zagorje 245 o,67 137 382 64,1 35,9 
65. 713 1,94 192 9o5 78^8 21,2 

Stapaj 36.8oo 15.859 52.652 69,9 3o,l 

DELEŽ KADR. ŠTIPENDISTOV IN ŠTIP. IZ ZDRUŽ. SREDSTEV NA POPREČNI LETNIK I. r. osn. šol v š. I. 
84/85 

" <j> letnik delež delež" 
l.r. o.š. kadr.štip. štip. iz zdr.sr.   

1. Ajdovščina 
2. Brežice 
3. Celje 
4. Cerknica 
5. Črnomelj 
6. Domžale 
7. Dravograd 
8. Gornja Radgona 
9. Grosuplje 

10. Hrastnik 
11. Idrija 
12. Ilirska Bistrica 
13. Izola 
14. Jesenice 
15. Kamnik 
16. Kočevje 
17. Koper 
18. Kranj 
19. Krško 
20. Laško 
21. Lenart 
22. Lendava 
23. Litija 
24. Ljubijana-Bežigrad 
25. Ljubijana-Center 
26. Ljubijana-Moste 
27. Ljubijana-šiška 
28*. Ljubijana-Vič 
29. Ljutomer 
30. Logatec 
31. Maribor-Pesnica 
32. Maribor-Pobrežje 
33. Maribor-Rotovž 
34. Maribor-Ruše 
35. Maribor-Tabor 
36. Maribor-Tezno 

359 
350 
925 
245 
301 
615 
155 
374 
44 5 
164 
2«0 
223 
177 
400 
405 
291 
546 

1002 
440 
32^ 
340 
4 n Q 
314 
564 
552 
69* 
972 
974 
326 
163 

2733 

35,2 
62.0 

213.3 
139,1 
105,6 
63,9 

103,P 
60,7 
91,4 

156,1 
201.4 
168.6 
67,2 

141.0 
63.2 

156.7 
134,9 
169.1 

93,9 
1*1,1 

4 2,1 
55.1 
36.3 

243,4 
45", 3 
290.2 
155.3 
67,6 
19,R 
56.4 

129,5 * 

cT- i 

94,1 
93,4 
50 ,9 
32,4 
53.8 
50.9 
63,3 
98,9 
74,3 
40,P 
24 ,6 
45.3 
66.6 
54.7 
63.4 
54,3 
->1,7 
47,9 
73.1 
53.2 
65.3 
74.5 
43.6 
19,1 

105,1 
19,6 
29,9 
27,3 

102,7 
44,1 

3P,3 
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37. Metlika 
38. Mozirje 

Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 

42. Ormož 
43. Piran 

Postojna 
Ptuj 
Radlje 
Radovljica 
Ravne 
Ribnica 
Sevnica 

51. Sežana 
52. Slovenj Gradec 
53. Slov. Bistrica 
54. Slov. Konjice 
55. Šentjur 
56. Škofja Loka 

Šmarje 
Titovo Velenje 
To lir.in 
Trbovlje 
Trebnje 
Tržič 
Vrhnika 

39 
40 
41 

44 
45 
46 
47 
43 
49 
50 

57. 
53. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64 , 
65. 

zagorje 
Žalec 

127 
263 

1018 
747 

1031 
358 
1Q0 
260 

1?0S 
355 
445 
440 
201 
33^ 
309 
356 
533 
369 
314 
5G-1 

574 
2°1 
255 
371 
21n 

5? Q 

242 
261 
566 

92, 9 
103.8 

4 2,6 
159.4 
139,6 

37,9 
200,1 
267, 3 

44 ,9 
82,5 

14«, 1 
181.5 
168,4 

56, Q 
124,4 
99.1 
44,7 

136.3 
52,5 

1Q0, 2 
78,4 

54°,1 
174 ,-9 
147.4 

, o 
44.2 
<>2,9 
Q3,fi 

125.9 

66.1 
59,3 
9 3,8 
46,5 
36.2 
74.3 
61,1 
66 , P 
PO , 3 
80,o 
6/!,? 
55.0 
65.1 
^2,4 
9°,3 
47.4 
53.5 
71,1 
82,1 
68,9 
68.1 
49.8 
50.2 
19,° 
on q 

35.9 
52,' 
33,9 

SKUPAJ 28764 127,9 55,1 

REDNI ŠTUDENTI PO DOSEŽENI ŠOLSKI IZOBRAZBI OČETA 78/79 - 84/85 

Študijsko 
leto skupaj 7.r. OŠ 

in manj 
dakonč. 
OŠ 

dokcnč. 
pakl.š. 

dokcnč. 
sr .šola 

dokonč. 
giranaz. 

dokonč. 
viš.šola 

dokcnč. 
viš.šola 

1978/79 
1979/80 
198o/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
struktura 
noš.preb. 
nad 35 let 
po popisu 
1981 

2o.411 
2o.881 
19.268 
19.572 
2o.o86 
2o.5ol 
21.319 

1.422(7,o%) 
1.471(7,o%) 
1.355(7fo%) 
1.3o6(6,7%) 
1.2ol(6,o%) 
l.o69(5,2%) 

982(4,6%) 

2.694(13,2%) 
2.7o5(13,0%) 
2.526(13,1%) 
2.46o(12,6%) 
2.297(11,4%) 
2.221(lo,8%) 
2.122(9,9%) 

4.927(24,0%) 
5.214(25,0%) 
4.887 (25,3%) 
4.974(25,4%) 
4.96o(24,7%) 
5.o98(24,8%) 
5.18o(24,3%) 

4.o21(24,l%) 
4.815(23,0%) 
4.3o4(22,3%) 
4.448(22,7%) 
4.593(22,9%) 
4.672(22,8%) 
4.958(23,3%) 

589(2,9%) 
548(2,6%) 
493(2,6%) 
488(2,5%) 
488(2,4%) 
486(2,3%) 
5o9(2,3%) 

1.218(lo,9%) 
2.2o6(lo,6%) 
1.941(lo,o%) 
1.911(9,8%) 
2.o88(lo,4%) 
2.2o6(lo,8%) 
2.364(11,1%) 

2.944(14,42%) 
3.o81(14,8%) 
3.ooo(15,6%) 
3.249(16,6%) 
3.471(17,3%) 
3.925(18,9%) 
4.394(2o,6%) 

696(3,5%) 
841(4,0%) 
782(4,1%) 
736(3,7%) 
988(4,9%) 
824(4,0%) 
91o(4,2%) 

382.29o 112.892(29,5%) 87.578(22,9%) lo8,9lQl28,5i) , 30.7,57 (.8,1%) 6.186(1,6«)^,2?5C3,2«). 2o.778C5,4%) 2.9o4(o,8%) 

ŠTUDENTI OB DELU PO DOSEŽENI ŠOLSKI IZOBRAZBI OČETA 78/79 - 84/85 

"dokonč. 
viš.šola Študijsko 

leto skupaj 7.r. OS 
in manj 

dokcnč. 
OŠ 

dokcnč. 
pokl.š. 

dokonč. 
sr.šola 

dokcnč. 
giranaz. 

dokonč. 
viš.šola 

1978/79 
1979/80 
198o/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
struktura 
moš.preb. 
nad 35 let 
po popisu 
1981 

9.249 
8.944 
8.439 
6.635 
6.U1 
6.9o2 
6.372 

loo % 

1.375(14,9%) 
1.281(14,3%) 
1.185(14,0%) 
8.681(13,1%) 

798(14,1%) 
768(11,1%) 
586(9,1%) 

29,5 % 

1.987(21,5%) 
1.856(2o,7%) 
1.616(19,1%) 
1.334 (2o,l%) 
1.117 (18,3%) 
1.265 (18,5%) 
1.298 (2o,3%) 

22,9 % 

2.695(29,1%) 
2.591(29,0%) 
2.463(29,2%) 
1.963(29,6%) 
1.821 (29,8%) 
2.1o9 (3o,5%) 
1.738C27,l%) 

28,5 % 

1.64o(17,7%) 
1.546 (17,3%) 
1.449(17,2%) 
1.235(18,6%) 
1.133 (18,5%) 
1.247(18,0%) 
1.232(19,3%) 

8,1 % 

2o5(2,2%) 
212(2,4%) 
2o5(2,4%) 
133(2,0%) 
142(2,3%) 
128(1,8%) 
122(1,9%) 

1,6 % 

514(5,6%) 
453(5,1%) 
479(5,7%) 
364(5,5%) 
38o(6,2%) 
428(6,2%) 
4o3(6,3%) 

3,2 % 

398(4,3%) 
374 (4,2%) 
4o7(4,8%) 
318(4,8%) 
341(5,6%) 
379(5,5%) 
389(6,1%) 

5,4 % 

435(4,7%) 
631(7,0%) 
635(7,6%) 
42o(6,3%) 
379(6,2%) 
578 (8,4%) 
6o4(9,1%) 

0,8 % 

VER« Zavod SRS za statistiko 



ANALIZA 

uveljavljanja inovativnosti združenih 

delavcev - ključna smer stabilizacije (ESA- 

871)   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 108. seji dne 23. 1. 
1986 obravnaval: 
- ANALIZO UVELJAVLJANJA INOVATIVNOSTI ZDRUŽENIH 

DELAVCEV - KLJUČNA SMER STABILIZACIJE, 
ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 

poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala. 

- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, 

- Ciril BAŠKOVIČ, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo. 

POVZETEK 

Pobuda za skupščinsko obravnavo inovativnosti združe- 
nih delavcev je izšla s problemske konference ZK Slove- 
nije o množičnem inovacijskem gibanju. Konferenca je 
opozorila na izjemen pomen povečanja inovativnosti 
družbe za premagovanje krize, uspešen gospodarski raz- 
voj in krepitev samoupravljanja. 

Namen obravnave je utrditi spoznanje, da je inovativ- 
nost združenih delavcev ključ za izpeljavo stabilizacij- 
skega programa in doseganje razvojnih ciljev. Na podlagi 
skupščinskih usmeritev naj bi udeleženci Družbenega 
dogovora o inovacijah in drugi subjekti vspodbudili 
nadaljnjo strokovno obdelavo v analizi nakazanih smeri 
razvoja dejavnikov inovativnosti in usklajeno izvajali 
ukrepe za povečevanje inovativnosti pri upravljanju in v 
proizvodnem delu ter s tem povečali učinkovitost gospo- 
darjenja z družbenimi sredstvi. 

Jedro inovacijske sposobnosti delavcev predstavlja zna- 
nje o tem, kako uresničevati temeljne interese ljudi in 
skupnosti z bolj produktivnim kombiniranjem razpoložlji- 
vih proizvodnih tvorcev, z manjšim vložkom surovin, ener- 
gije, nehumanega dela in ekološke škode na enoto proiz- 
voda, ter s krepitvijo samoupravnosti. V ta namen je 
potrebno aktivirati dejavnike, ki spodbujajo, omogočajo in 
terjajo množično delovanje ljudi na podlagi znanja, domi- 
selnosti, iniciativnosti, delavoljnosti, značajske pokončno- 
sti, medsebojne strpnosti in odprtosti v svet. Inovativnost 
je na osnovah družbene lastnine in samoupravljanja izpe- 
ljano podjetništvo subjektov upravljanja. 

Temeljna je uvedba ekonomske prisile za boljše gospo- 
darjenje z družbenimi sredstvi in izpeljava skupne skrbi za 

razvoj in usmerjanje strateških dejavnikov inovativnosti, 
kot so znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, izobraže- 
vanje, povečevanje upravljalske, delovne in organizacijske 
samostojnosti in samoodgovornosti kolektivov, množična 
inventivna dejavnost itd. Kolektive proizvajalcev in širše 
skupnosti je treba izpostaviti posledicam tržnega vredno- 
tenja njihovih rezultatov gospodarjenja in vpeljati nepo- 
sredno odvisnost osebnih dohodkov delavcev od učinkov 
njihovega upravljanja in dela. 

Ključno odgovornost za sproščanje inovativnega ravna- 
nja delovnih ljudi nosijo zlasti izvršilna in strokovna telesa 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Ta so po svojem 
ustavnem položaju odgovorna predlagati in izvajati druž- 
bene plane in tekočo ekonomsko politiko, s čimer morajo 
ustvarjati ekonomsko motivacijo za inovativnost, dopuš- 
čati tržno izločanje nesposobnih proizvajalcev in predv- 
sem spodbujati in podpirati proizvodnjo novih proizvo- 
denj, ki so pogoj za produktivno zaposlovanje delavcev in 
drugih produkcijskih tvorcev in pogoj za prestrukturiranje 
gospodarstva. 

Izvajanje stabilizacijskega programa in družbenih pla- 
nov zahteva spoznanje o ravnoteženi celoti dejavnikov 
inovativnosti, ki jih je potrebno uveljaviti, in usklajeno 
delovanje subjektivnih sil na vseh ravneh, še posebej na 
ravneh sprožilnega pomena. Zato v zaključnem delu ana- 
lize Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da s 
svojimi sklepi in pripročili vrsti konkretnih organizacij in 
skupnosti ter njihovim organom poda pobudo za njihovo 
dodatno aktiviranje v smeri odpravljanja ovir za izkazova- 
nje in uveljavljanje inovativnosti delavcev. 

Besedilo sta zapisala Erik Vrenko in Ciril Baškovič z Republi- 
škega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo na pod- 
lagi prispevkov, pripomb, dopolnil in kritičnih ocen komiteja, 
komisije, ki jo je za pripravo analize imenoval Izvršni svet, Koor- 
dinacijskega odbora Družbenega dogovora o inovacijah, obeh 
odborov Izvršnega sveta In Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije. 

Med številnimi ustnimi in pisnimi prispevki so bili upoštevani 
zlasti prispevki dr. Miroslava Glasa, dr. Lojzeta Sočana, mag. 
Milana Gasparija, Viktorja Žaklja, dr. Lojzeta Udeta, Zvoneta 
Filipoviča, Mirana Kalčiča, Andreja Casermana, dr. Iztoka Win- 
klerja, mag. Ivana Grebenca, dr. Jožeta Kuniča, Dušana Kidriča, 
dr. Mitje Kamušiča, dr. Ilije Jurančiča, članov komiteja in obeh 
odborov Izvršnega sveta. 

Besedilo se naslanja na domače in tuje strokovne vire, na 
politične dokumente ter dokumentacijo komiteja. Ključni deli se 
opirajo zlasti na sledeče vire: 

Sklepni del dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, 
Komunist, Ljubljana 1983 
Edvard Kardelj, Svobodno združeno delo, Brionske diskusije, 
DZS, Ljubljana, 1978 , , 

Na poti v Inovacijsko družbo, Problemska konferenca ZKS, 
Komunist, Llubljana 1984 

Aleksander Bajt, Izenačevanje osebnih dohodkov za enako 
delo, Gospodarska gibanja, EIPF št. 153, Ljubljana, 1985 

Ustvarjanje pogojev za še hitrejšo Inflacijo In še bolj neučin- 
kovito gospodarstvo, Gospodarska gibanja, EIPF, št. 156, Ljub- 

Moč Jugoslavije le v samoupravljanju, Razgovori s Sergejem 
Kraigherjem, Delavska enotnost, L/ubijana, 1984 

Aktiviranje lastnih moči v ozd, Sinteza spoznanj, ugotovitev n 
kl/učnlh vprašanj, Delovna skupina za pripravo sele CK ZKS (m 
opiranju na lastne sile), Ljubljana, avgusta 1S85 

Temelji strategije tehnološkega razvo/a, DE, Ljubljana 1983 
Kritična analiza delovanja političnega sistema socialističnega 

samoupravljanja, DE, Ljubljana, 1985 
Lojze Sočan, Vsebina in atrateglla razvoja preobrazbe sloven- 

skega gospodarstva, IER, Ljubljana, 1984 
Ivan Svetilk, Brezposelnost In zaposlovanje, DE, Ljubl/ana, 

1985 
Erlch Bloch, Managlng for challenglng times, A "*}lo"aJ.reia~ 

arch strategy, Issues In sclence and tehnology, USA, 1986 
Jože Strauss, O vlogi In problemih prenosa znanja In tehnolo- 

gije Iz raziskovalnih laboratorijev v Industrijsko prakso, Razisko- 
valec, št. 10, 1985, Ljubljana   

Stojan Pretnar, Inovacijska kriza Jugoslavije, Teorija In 
Praksa, ŠT. 3, 1984, Ljubljana 

Mojca Pešec, Inovacijska praksa v organizacijah združenega 
dela, Raziskovalni center za samoupravljanje ZSS Ljubljana, 
1984 
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Stališča o idejnopolitičnih vprašanjih uresničevanja ustav- 
nega položaja delavcev pri odločanju o dohodku in sredstvih 
družbene reprodukcije ter o razpolaganju z njimi, 24. seja CK 
ZKJ, Komunist, Ljubljana, 17. 1. 1986 

Analiza stanja ustvarjalne dejavnosti v delovnih organizacijah 
v Mariboru v letu 1984, Raziskovalna skupnost mesta Maribor 
1985 ' 

Poročilo o uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti In 
raziskovalnih skupnosti, Poročevalec, Ljubljana, 14. 6 1983 

Ugotovitve, stališča in sklepi Skupščine SR Slovenije ob poro- 

čilu o uresničevanju zakona o raziskovalnih dejavnosti In razi- 
skovalnih skupnostih, Poročevalec, Ljubljana, 8. 11. 1983 

Informacija o stanju na področju računalniške pismenosti, 
Poročevalec, 9. 10. 1984, Ljubljana 

Ugotovitve, stališča In sklepi Skupščine SR Slovenije o raču- 
nalniški pismenosti, Poročevalec, 8. 1. 1985, Ljubljana 

Dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 
2000, Uradni list SRS, št. 1, Ljubljana, 1986 

Dopolnjeni osnutek družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990, Poročevalec, 14. 11. 1985 Ljubljana. 

UVOD 

Analiza je bila pripravljena za obravnavo v zborih Skupščine 
SR Slovenije po odločitvi Skupščine na pobudo SZDL in ZKS. 
S tem so družbenopolitične organizacije podprle potrebo, da 
najvišje delegatsko telo SR Slovenije presodi in sprejme odlo- 
čitve za pospešeno izvajanje s stabilizacijskim programom 
začrtane razvojne strategije. Na tej osnovi bodo delovni ljudje 
v vsakdanji upravljalski in proizvodni praksi bolj učinkovito 
uveljavljali strokovna in politična dognanja predvsem pro- 
blemske konference ZKS o množičnem inovacijskem gibanju 
iz aprila 1984, konference o naslonitvi na lastne sile iz septem- 
bra 1985, usmeritev Skupščine SR Slovenije z razprave o 
uresničevanju zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskoval- 
nih skupnostih iz novembra 1983, razprave o računalniški 
pismenosti iz novembra 1984, ter v družbenih planih zapisane 
postavke kot vodila za razvoj socialistične samoupravne 
družbe. 

NAMEN 

Namen analize je 
- prikazati pomen inovativnosti združenih delavcev v ozdih, 

samoupravnih interesnih skupnostih in družbenopolitičnih 
skupnostih za povečanje učinkovitosti upravljalskega in 
neposredno proizvodnega dela, uspešnega premagovanja 
družbenih protislovij in za kulturni razcvet samoupravnega 
socializma, ter 

- podati osnove za sprejem skupščinskih stališč in usmeri- 
tev, ki naj bi zavezale Izvršni svet in spodbudile organizirane 
subjektivne dejavnike, da v okvirih svojih pristojnosti in odgo- 
vornosti pristopijo k podrobnejšemu razčlenjevanju sistema 
združenega dela in izvajanju aktivnosti za povečevanje druž- 
bene inovativnosti kot osnovne poti za izpeljavo stabilizacij- 
skega programa in doseganje družbenih razvojnih ciljev. 

IZHODIŠČE 

Po večdesetletnem skorajda nepretrganem napredovanju 
proizvodnje in življenjske ravni, utrjevaju samoupravnega 
položaja ljudi in vloge Jugoslavije v svetu, so se konec sedem- 
desetih in zlasti v osemdesetih letih v Jugoslaviji nakopičile 
resne družbenoekonomske in razvojne težave. Gospodarska 
rast upada, nezaposlenost raste, ogrožen je življenjski stan- 
dard dobršnega dela prebivalstva, reprodukcijska sposobnost 
družbe se zmanjšuje pod raven, potrebno za razoj, skladen z 
zamislijo in cilji samoupravne socialistične družbe. Vse to 
znatno otežuje možnosti za premagovanje gospodarske krize 
in zaostruje družbenopolitične razmere. 

Navedena gibanja pri vedno večjem delu samoupravljalcev 
ustvarjajo občutek zmanjšane upravljalske moči in vloge. 
Krepijo skupinsko lastniški odnos do družbenega kapitala, 
težnje po uranilovki, dajejo podlage za odtujeno urejanje 
pogojev za delo in življenje ljudi, jih usmerjajo k zatekanju v 
sivo ekonomijo, tudi kadar to ni razvojno primerno, in povzro- 
čajo, da postajajo lažji plen odtujenih središč moči v njihovih 
medsebojnih spopadih. Kljub delnim uspehom pri uravnote- 
ževanju zunanjetrgovinske in plačilne bilance, se kritičnost 
gibanj izkazuje zlasti v primerjavah z bolj razvitim svetom. 
Povečuje se naš zaostanek v življenjskem standardu, zaosta- 
jamo v razvoju proizvajalnih sil, ogrožena je naša enakoprav- 
nost v mednarodni blagovni menjavi. 

Družbeni proizvod, potreben za prebivalstvo in razvojne 
naložbe, dosegamo v primerjavi z bolj razvitimi v povprečju s 
orevelikimi potroški energije, surovin, s preveč težkega, škod- 
jivega in praviloma nizko plačanega dela, z veliko obremeni- 
tvijo družine in okolja. Po nekaterih ocenah smo z neučinko- 
/ito uporabo v dosedanjem razvoju razpoložljivih produkcij- 

skih tvorcev dosegli komaj od tretjine do polovice sicer 
dosegljivega družbenega proizvoda, in nekajkrat nižje 
dohodke prebivalstva od možnih. Neposredni vzroki tičijo v 
značilnostih odnosov pri upravljanju z družbenimi sredstvi, 
značilnostih proizvodnega dela ter osvojenih tehnologij, ki ne 
omogočajo, da bi delovni ljudje v večjem obsegu in hitreje kot 
doslej ustvarjali gospodarske in druge dosežke. Preveč smo 
počasni v preusmerjanju proizvodnje k novim, bolj kakovost- 
nim izdelkom, k nižjim stroškom izdelkov in storitev, prepo- 
časi vnašamo in razvijamo nove, boljše proizvodne postopke 
oziroma kombinacije proizvodnih tvorcev. 

Očitno imamo opraviti z nezadosti uspešno odzivnostjo 
gospodarstva in z neodpravljenimi slabostmi upravljanja na 
ravni družbenpolitičnih skupnosti, ki z neustreznimi sistem- 
skimi rešitavmi ter ukrepi razvojne in tekoče ekonomske poli- 
tike dopuščajo in celo povzročajo z vidika družbene repro- 
dukcije nedopustno neučinkovitost gospodarstva, družbenih 
dejavnosti in uprave. 

V letu 1983 je bil sprejet stabilizacijski program, ki naj bi 
usmerjal celotno družbeno aktivnost k odpravljanju navede- 
nih gibanj. Program je izoblikoval izhodišča za uveljavljanje 
takšnih pogojev dela in poslovanja in takšnih ukrepov, ki naj 
bi samoupravljalce spodbujali k razvijanju, sproščanju in upo- 
rabljanju sposobnosti za povečevanje gospodarske učinkovi- 
tosti in utrjevanju samoupravljalskega položaja ljudi. 

Vendar pa najbolj odgovorna skupščinska in družbenopoli- 
tična telesa ugotavljajo, da ne dosegamo ciljev stabilizacij- 
skega programa. Program se ne uresničuje s predvideno 
dinamiko in uspešnostjo. Zaradi razhajanj pri oblikovanju 
izvedbenih aktivnosti resno zaostajamo s podrobnejšim opre- 
deljevanjem razvojne strategije in pri njenenem skupnem ter 
usklajenem izvajanju. O tem zgovorno pričajo nesoglasja med 
samimi delegacijami republik in pokrajin in med njimi ter 
Zveznim izvršnim svetom z zasnovo zakonodaje, ki naj bi 
utirala poti za uresničevanje stabilizacijskega programa. 

PRISTOP 
Po opredelitvah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in 

razvoj (OECD) je gospodarsko inovativen subjekt, ki zmore 
proizvajati nove proizvode in zmanjševati stroške proizvodnje 
ter na teh osnovah dosegati gospodarske učinke. V razvoju 
proizvajalnih sil se je občasna prednost podjetnika, ki je 
ustvaril inovacijo, spremenila v železni zakon sodobne 
poslovne uspešnosti - uspešen je le še tisti blagovni proizva- 
jalec, ki je zadosti, vedno bolj pa kar nenehno inovativen. Ta 
razvoj se razodeva tudi skozi zorenja družbene pravne zave- 
sti, ki je izdelala cel sistem pravne zaščite koristi, ki izhajajo iz 
komercializacije človekove intelektualne sposobnosti, da 
zmore inovacije. Navidezno alternativo inovativnemu proizva- 
jalcu predstavlja proizvajalec, ki je navidez uspešen zaradi 
trajne zaščite in iz nje izvirajočega monopola, in torej lahko 
preživi s takim načinom prilaščanja nove vrednosti iz okolja. 
Skupnost, ki ima preveč tovrstnih proizvajalcev, na dolgi rok 
tvega lastno pogubo, ker zaostane za razvitim svetom in si 
zmanjšuje možnosti, da bi suvereno uresničevala temeljne 
interese ljudi. 

Inovativnost posamičnega blagovnega proizvajalca je dolo- 
čena z inovacijsko sposobnostjo ljudi v organizacijah ter z 
njihovo motiviranostjo, da svoje in skupne posle dejansko 
opravljajo inovativno. 

Inovacijsko sposobnost izkazujejo predlagalci vsakovrstnih 
izboljšav, ustvarjalci tehničnih izboljšav in izumov, strokov- 
njaki, ki uspešno razvijajo, osvajajo in vpeljujejo nove proiz- 
vode in proizvodne tehnologije, raziskovalci, ki prihajajo do 
novih spoznanj in odkritij ter jih skupaj z drugimi delavci 
vpeljujejo v proizvodno prakso itd. Izkazujejo jo tudi organiza- 
torji in voditelj poslovno-proizvodnih in upravljalskih proce- 
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sov, ko služijo temu, da samoupravljalci ustvarjajo inovacij- 
sko vzdušje in vlagajo sredstva v razvoj in razvojne tvorce kot 
podlago za prihodnjo gospodarsko uspešnost in doseganje 
socio-tehničnih, ekoloških in drugih pozitivnih rezultatov. 

Jedro inovacijske sposobnosti predstavlja znanje o tem, 
kako in kaj je treba storiti, da bo mogoče temeljne cilje 
dosegati z večjo učinkovitostjo oz. z bolj sprejemljivim raz- 
merjem med vložki v delovni in upravljalski proces in rezultati 
procesa ter na sprejemljv način. Znanje in sposobnosti so 
strateškega pomena, zato družbe uravnavajo možnosti za 
njihovo pridobivanje in razvijanje v obliki splošnega in stro- 
kovnega izobraževanja ter raziskovalnega dela z zavestnimi 
odločitvami na ravni skupnosti vnaprej. 

Inovacijsko ravnanje postane sestavina ali celo prevladu- 
joča lastnost obnašanja in mišljenja ljudi, njihovih organizacij 
in skupnosti, šele ob zadostni motiviranosti zanj. Motiviranost 
mora biti tolika, da so se pripravljeni izpostaviti naporom za 
pridobivanje sposobnosti, za dajanje odgovornosti in predno- 
sti ljudem z inovacijskimi sposobnostmi, za odrekanje sprotni 
potrošnji zaradi naložb v gojitev in uporabljanje inovacijskih 
sposobnosti, za pristajanje na nenehne spremembe, ki jih 
uvajajo inovacije v tehnično-tehnološkem organizacijskem, 
institucionalnem, socialno-psihološkem in kulturnem smislu 
in za prilagajanje nanje. Ta dejanja lahko najbolj učinkovito 
potekajo le, če jih izvajajo delovni ljudje neposredno, v lastni 
odgovornosti v svojih ozdih in ožjih skupnostih. Ključ za 
njihovo sprožitev pa si zagotavljajo s skupnim odločanjem v 
družbenopolitičnih skupnostih, katerih organi uravnavajo 
temelje družbenoekonomskega položaja ljudi, organizacij in 
ožjih skupnosti. Predvsem lahko na navedenih višjih uprav- 
Ijalskih ravneh vzpostavljajo okoliščine, ki blagovne proizva- 
jalce silijo k inovacijskemu nastopanju in obnašanju pri 
upravljanju in neposrednem proizvajanju z družbenimi sred- 
stvi, hkrati pa jim, skladno z duhom samoupravnosti in nače- 
lom učinkovitosti, morajo dopuščati svobodo za organiziranje 
polne soodvisnosti med interesi in upravljalsko vlogo in odgo- 
vornostjo samoupravljalcev znotraj organzacij in v njihovih 
medsebojnih stikih. To se nanaša zlasti na postavljanje ozdov 
v položaj, ko v njih zaposleni nosijo v naječji meri posledice 
svojega gospodarjenja z družbenimi sredstvi na podlagi tržno 
priznavanih rezultatov dela, ob enakopravnih obremenitvah 
za pokrivanje širših skupnih potreb in ob ravnotežnih cenah 
proizvodnih tvorcev. 

Družba postaja inovavitvna, kadar njeni subjekti morajo, 
hočejo in zmorejo izvajati inovacije, ki zagotavljajo uspeš- 
nejše doseganje na usklajenih interesih ljudi postavljenih 
družbenih ciljev. Povečevanje inovativnosti je zato odvisno 
predvsem od znanja, ki daje subjektom odločanja strokovne 
podlage za izbiranje alternativnih razvojnih možnosti in od 
motiviranosti, da delujejo na podlagi znanja. 

DEJAVNIKI IN POGOJI INOVATIVNOSTI 

Dejavniki inovativnosti so predvsem instituionalni pogoji, 
družbena klima in značilnosti, ki v množičnem obsegu spod- 
bujajo in omogočajo delovanje ljudi na podlagi znanja, domi- 
selnosti, iniciativnosti, delavoljnosti, značajske pokončnosti, 
humane strpnosti, odprtosti v okolje in svet. Množičnost ino- 
vacijskega gibanja, ki bi morala biti temeljna značilnost kul- 
ture samoupravnega socializma, pa je mogoče doseči z urav- 
noteženim in celovitim uveljavljanjem sklopa ustreznih dejav- 
nikov na vseh ravneh. To je skladno z ustavno zamislijo 
položaja in vloge ljudi. Ti naj bi na podlagi opisanih lastnosti 
sami in skupaj ustvarjali pogoje za organizirano razvijanje in 
afirmiranje prav teh lastnosti, in organizirali pogoje za njihovo 
množično udejanjanje v upravljalski, delovni in drugih aktiv- 
nostih na vseh ravneh in v vseh vrstah organizacij in skup- 
nosti. 

Zato je spoznavno razkrivanje dejavnikov in pogojev inova- 
tivnosti, njihovo medsebojno usklajevanje in količinsko 
dimenzioniranje nujna predpostavka za opredeljvanje druž- 
bene organizirane akcije, s katero naj bi vzpostavljali in urav- 
navali celoto teh dejavnkov tako, da bi spodbujali in pospeše- 
vali inovativnost delovnih ljudi. Med njimi pa so ključnega 
sprožilnega pomena prav dejavniki in pogoji, ki so v pristojno- 
sti in moči odločitev samoupravljalcev preko delegatsko- 
skupščinskega sistema na ravneh družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Blagovni proizvajalci 
Gospodarjenje v ozdih je mnogoslojen proces, ki zajema 

ugotavljanje tržnih potreb, odkrivanje ustreznih, pogostoma 
novih ali izboljšanih proizvodov in proizvodnih procesov, 
organiziranje projektov za razvijanje in osvajanje teh izboljšav 
in novosti, uspešno prodajo oz. menjavo blaga in storitev, 
motiviranje in organiziranje za poslovno in razvojno uspeš- 
nost vključno s samoupravnim združevanjem sredstev in dela 
itd. Gospodarjenje z družbenimi sredstvi je inovativno, kadar 
družbeni delavci uspevajo pravočasno spreminjati in prilaga- 
jati proizvodne programe ter proizvodne odnose tako, da se 
povečuje dohodek za zadovoljevanje osebnih in razvojnih 
potreb in si prilagajajo okolje skladno s svojimi vrednotami in 
kulturnimi potrebami, hkrati ko povečujejo svoj prispevek za 
zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb. V seda- 
njem obdobju postajajo pomembna izkazila inovativnega 
poslovanja še vpliv na globalne bilance, kot so devizna, ener- 
getska, zaposlitvena bilanca in na ekološko ravnotežje. 

Strdkovne študije in empirične raziskave zadnjega obdobja 
navajajo naslednje dejavnike, ki povečujejo uspešnost ozdov: 

- sposobnost zaposlenih, da diverzificirajo razvoj no-proiz- 
vodne programe 

- razpolaganje z znanjem o proizvodnih tvorcih, prvinah 
delovnega procesa in o njihovih razvojnih in proizvodnih 
povezavah, 

- gibka organizacijska struktura upravljanja in vodenja, 
aktivna upravljalska vloga celotnega kolektiva, vseh njegovih 
delov in delavcev ter demokratična organizacijska kultura, 

- razvojna kakovost in usposobljenost delavcev, ki oprav- 
ljajo upravljalske in zlasti ožje ravnalne procese v ozdih. 
Kakovost je podana, kadar deiavci, med njimi še posebej v 
delitvi dela profesionalno odgovorni za strokovne podlage 
odločanja in za vodstvene posle, imajo tovrstne sposobnosti, 
poslovni duh za usmerjanje na področja in projekte, ki obe- 
tajo rast, znanje za odkrivanje poslovnih priložnosti in zlasti 
za prilagajanje tržnim razmeram ter novim tehnologijam, 
- doseganje ekonomije obsega proizvodnje in hitro povezo- 

vanje z drugimi proizvajalci in razvijalci v poslovno-planske 
reprodukcijske skupnosti, 
- kultura organizacije in interes zaposlenih za njen razvoj. 
Ugotavljamo, da se notranji dejavniki uspešnosti gospodar- 

jenja nanašajo v glavnem na usposobljenost, zainteresiranost 
in kakovost ljudi, opremljenih z znanjem in izpostavljenih 
tržnemu, zlasti mednarodnemu nastopanju in preverjanju 
rezultatov dela. Pri tem sta osrednjega pomena kvalificiranost 
združenih delavcev nasploh,'njihova informiranost o ekonom- 
skih in drugih učinkih njihovega skupnega dela in prispevkih 
posameznikov k rezultatom tega skupnega dela, odprte mož- 
nosti za množično udejanjanje inovativnosti in povezovanje 
osebnega dohodka z rezultati skupnega dela. Izjemnega 
pomena je tudi sposobnost strokovne in vodstvene režije, ki 
po delitvi dela obvladuje organizacijo in razvojno odločanje, 
da zna zagotoviti predhodno omenjene dejavnike inovativno- 
sti ter odstraniti zavore za njihovo uveljavljanje. 

Če v luči teh dejavnikov inovativnosti ocenjujemo združeno 
delo v SR Sloveniji danes, postane razumljivo, zakaj jih le 
okoli 15% izkazuje boljše rezultate in da bi z našimi produkcij- 
skimi tvorci lahko dosegli bistveno večji družbeni proizvod, če 
bi produkcijski tvorci bili inovativneje kombinirani. 

Analiza kadrovske strukture delavcev zunaj neposredne 
materialne proizvodnje, torej na strokovnih, vodstvenih in 
režijskih delih, od tozdov do državne uprave kaže, da med 
okoli 150.000 takimi delavci le okoli 10.000 delavcev opravlja 
pretežno razvojna opravila in naloge, če mednje prištejemo še 
vse registrirane raziskovalce, od katerih je le kakšnih 1000 ali 
ena četrtina organizacijsko zajeta v oddelke ozdov materialne 
proizvodnje. Podatki o kvalificiranosti vseh združenih delav- 
cev pa kažejo, da jih ima okoli 40% nižjo izobrazbo, okoli 50% 
srednjo strokovno usposobljenost in manj kot 10% višjo stro- 
kovno usposobljenost. Takšna kadrovska struktura je za 
kakovostno gospodarjenje z družbenimi sredstvi nezadostna. 
Hkrati pa je seveda posledica dolgoletnih možnosti ozdov, da 
si ustvarjajo dohodek v veliki meri tudi po lažjih poteh, recimo 
na račun podcenjenega družbenega kapitala, dvigovanja cen 
namesto trudapolnega zniževanja proizvodnih stroškov in 
prenavljanja programov, z zapiranjem v zaščitene trge, pokri- 
vanjem izgub s prelivanjem sredstev od uspešnejših kolekti- 
vov, z nizko ceno delovne sile, ki jo omogoča beg v dopol- 
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nilno neformalno zaposlitev itd. 
Pridobivanje dohodka v okoliščinah, kjer zakon vrednosti 

zaradi etatističnih izkrivljanj pogojev poslovanja ne more s 
potrebno ostrino razločevati uspešnih gospodarjev z družbe- 
nimi sredstvi od neuspešnih in oboje nagrajevati po njihovih 
tržno preverjenih rezultatih dela, je skrivilo kriterije kadrovske 
politike, zniževalo motivacijo za usposabljanje delovnih ljudi, 
oteževalo razširjanje in krepitev množičnega inovacijskega 
gibanja v ozdih in destimuliralo samoupravljalce za uveljavlja- 
nje večje mobilnosti družbenih sredstev tja, kjer že obstaja 
delovna sila, brez predsodkov do panožnih ali regionalnih 
meja, ter za organiziranje pogojev za migracijo zlasti razvojno 
in proizvodno najpomembnejših delavcev. Zato sedaj večina 
obstoječih ozdov nima zadovoljivih lastnih osnov za bolj 
uspešno odprto tekmo na svetovnih trgih oziroma za inova- 
tivno prilagoditev bolj zahtevnemu gospodarjenju in pridobi- 
vanju dohodka na konkurenčnih razvojnih osnovah. 

Do podobnih sklepov pripeljejo tudi podatki iz anketiranja 
več kot 400 slovenskih gospodarskih ozdov, v katerih je zapo- 
slenih polovica delavcev v gospodarstvu, nekaj deset razisko- 
valnih organizacij in manjšega dela občin o njihovi razvojni 
naravnanosti in razvojni opremljenosti. Delovne organizacije 
se skoraj brez izjeme zavedajo potrebnosti tehnoloških in 
organizacijskih sprememb, katerih cilj je zagotavljanje dolgo- 
ročne socialne varnosti zaposlenih na osnovi produktivnega 
dela in povečane konkurenčne sposobnosti. Toda osmina jih 
kljub temu ne pristopa k razvojnim projektom, potrebnim za 
realizacijo navedenih ciljev. Kot vzroke navajajo nezadostno 
akumulacijo, zunanje posege, ki jim onemogočajo voditi raz- 
vojno politiko, pomanjkanje strokovnih kadrov, odsotnost 
interesa drugih ozdov za skupne projekte, težave zaradi prila- 
gajanja prepodrobni zakonodaji in predpisanim organizacij- 
skim strukturam ipd. Domnevamo, da je teža navedenih razlo- 
gov dosti večja in precej splošnejša. Skoraj polovica anketira- 
nih namreč priznava, da pravzaprav ne razpolagajo z ustrez- 
nimi strokovnimi zmogljivostmi za samostojno oblikovanje in 
izvajanje razvojnih projektov. Hkrati pa je večina pripravljena 
sprejemati le takšno sodelovanje z zunanjimi raziskovalno- 
razvojnimi zmogljivostmi, ko te čim manj posegajo v notranje 
okolje oganizacij. Odpor proti spremembam organizacijskega 
in družbeno-ekonomskega položaja ljudi v ozdih pogosto 
povzroča, da ne podpirajo in ne sprejemajo inovacijskih 
ponudb in predlogov, najsi izvirajo iz vrst lastnih ali zunanjih 
strokovnjakov, pa tudi novatorjev iz neposredne proizvodnje. 
Cesto si ta odpor najde zaščite v togem razlaganju pravnega 
instituta del in nalog, delovnega časa, pristojnosti organiza- 
cijskih enot in razmerij med njimi itd. 

Dokazano sposobnih raziskovalnih in razvojnih enot znotraj 
gospodarskih organizacij združenega dela je premalo. Pri 
Republiškem komiteju za raziskovalno dejavnost in tehnolo- 
gijo jih je vseh registriranih manj kot petdeset. Pričakovali bi, 
da bodo delovne organizacije težile k ustanavljanju in krepitvi 
takih enot, k zaposlovanju razvojno usposobljenih strokovnja- 
kov in k pritegovanju tovrstnih zmogljivosti od zunaj. Vendar 
ozdi večinoma več kot oklevajo, ko je potrebno vlagati sred- 
stva v razvoj kadrov, zaposlovanje novih strokovnjakov in 
dodatno k prispevnim stopnjam v družbene dejavnosti na 
raziskovalnem in izobraževalnem področju, kjer se oblikujejo 
strokovni kadri. To je v veliki meri posledica dejstva, da 
sedanji vodstveni in strokovni kadri niso zmožni realno oce- 
njevati pogojev in možnosti razvoja in zato samoupravljalcem 
ne dajejo zadosti predlogov za naložbe v kadre. Pomanjkanje 
in odsotnost znanja predstavlja znaten del vzrokov za slabše 
poslovne rezultate ozdov, za njihovo poslovno nestabilnost in 
za gospodarsko krizo v celoti. Najbolj izstopajočo predstavo v 
tem pogledu dajejo primeri ozdov, ki so s svojim razvojem in 
razmahom veljali za zgled uspešnega gospodarjenja, dejan- 
sko pa niso sistematično skrbeli za razvojno zasnovano proiz- 
vodno konkurenčnost. Mednje uvrščamo Industrijo motornih 
vozil Novo mesto, do neke mere Gorenje, semkaj sodijo seda- 
nje težave lesno-predelovalne industrije itd. Pod pritiskom 
oteženih razmer za gospodarjenje pa vendarle narašča število 
ozdov, ki povečujejo pozornost navedenim dejavnikom in že 
ugotavljamo, da zlasti bolj razvojno usmerjeni ozdi ne morejo 
pridobiti zadostnega števila raznovrstnih strokovnjakov in 
drugih kvalificiranih delavcev, ker jih preprosto manjka. To 
zlasti velja za inženirske kadre tehničnih, naravoslovnih in 
deloma biotehničnih strok. 

Problem ni le preprosto pomanjkanje strokovnjakov, tem- 

več pogosto tudi njihova neprimerna delovna obremenitev s 
tekočimi obratovalnimi posli in administriranjem. Del tovrstne 
zaposlitve izvira iz konservativnih kadrov in organizacijskih 
struktur, del pa tudi iz pretiranega družbenega poseganja v 
uravnavanje in izvajanje poslovnih procesov ozdov. Zato se v 
ozdih precej strokovnjakov ukvarja z rutinskimi, razvojno 
pogosto nekoristnimi opravili razbohotene statistike, SDK evi- 
denc, zapletenih izvozno-uvoznih postopkov, registracij, 
soglasij, pridobivanja sredstev za investicijska vlaganja, 
postopkov pri samoupravnem sporazumevanju za združeva- 
nje sredstev, s podrobnimi zakonskimi in izvedbenimi določili 
na področju delovnih razmerij, organizacije samoupravljanja, 
delitve dohodka itd. 

V večini primerov izkazujejo inovativnost ozdi, ki vključu- 
jejo raziskovalno dejavnost v povezavi z znanostjo, imajo 
ustrezne kadrovske pretoke med znanstvenimi organizacijami 
in razvojnimi ter drugimi dejavnostmi v svoji delovni organiza- 
ciji, kot so investicijska dejavnost, pilotna proizvodnja itd. in 
ne nazadnje poslovodenje, in ki organizirano spodbujajo in 
razvijajo množično inovacijsko dejavnost. Ozdi brez teh čle- 
nov praviloma niso inovativni. V Sloveniji so poznani pozitivni 
primeri TAM, nekatere delovne organizacije Iskre, Lek, Krka, 
Elan, Eta Cerkno, RIKO, IBI Kranj, Železarna Ravne in še dveh 
ducatov drugih, najdemo jih povsod po Jugoslaviji, skupno pa 
premalo za prestrukturiranje gospodarstva in zmanjšanje 
brezposelnosti. Pregled trajneje uspešnejših ozdov hkrati 
pokaže, da se mednje uvrščajo predvsem tisti, ki so se usmer- 
jali na zahtevna izvozna tržišča ter niso uživali olajševalnih 
pogojev gospodarjenja - če so hkrati zavestno krepili svojo 
razvojno sposobnost. 

Za uspešne ozde je značilno, da sistematično skrbijo za 
razne oblike množične inovacijske dejavnosti za izboljševanje 
že obstoječih tehnologij in organizacije in za dviganje kako- 
vosti proizvodov ter proizvodnje. Uveljavljajo oblike usmerje- 
vane inovativnosti, ki se vse bolj naravno zliva s profesional- 
nim strokovnim delom in se povezuje z raziskovalno-razvoj- 
nim delom pri uresničevanju inovacij ne glede na njihov 
investicijski izvor. 

Na večini področij smo iz objektivnih razlogov vezani na 
uvoz znanja in tehnologije v raznih oblikah, zato niso spre- 
jemljive težnje po administrativnem omejevanju tega uvoza. 
Ekonomsko prodornost na odprtih tržiščih pa dosegajo samo 
tisti ozdi, ki z lastnimi razvojnimi močmi dalje razvijajo in 
dopolnjujejo tuje znanje in tehnologijo, zmorejo polno izkori- 
stiti njene kapacitete ter ponujati proizvode svojih lastnih 
znamk. Obstoječa patentna zakonodaja je z grožnjo socializa- 
cije odkupljenih tujih patentov povzročila manjše zanimanje 
tujih tvrdk za prijavljanje patentov v Jugoslaviji. 

Dolgoročni program stabilizacije bo v veliki meri uspel ali 
padel z možnostmi za organiziranje novih blagovnih proizvo- 
denj. V tem pogledu ta čas tečejo procesi v nasprotni smeri. V 
Jugoslaviji in v Sloveniji se v primeri z razvitim svetom nenor- 
malno malo spreminja število ozdov. Po nekaterih podatkih se 
celo zmanjšuje. Novih organizacij skorajda nismo ustanav- 
ljali. S tem se zmanjšujejo možnosti za vpeljevanje novih 
proizvodnih programov, saj manjši ozdi navadno lažje prene- 
sejo tveganje ob njihovem uvajanju in se hitreje odzivajo 
spremenjenim tržno-ekonomskim okoliščinam. Zaprt je eden 
pomembnih kanalov za nastajanje novih blagovnih proizvajal- 
cev, ki bi jih upravljali inovativnejši, zlasti mlajši kadri. Tudi v 
takem stanju je treba iskati enega pomembnih razlogov za 
nezadovoljivo uporabo znanosti kot proizvodne sile. Le-ta se 
izkazuje predvsem s tem, da iz svojega družbeno podprtega in 
skupno finansiranega telesa izdvaja jedra nove proizvodnje v 
obliki celovitih inovacijskih skupin raziskovalcev, ki lahko 
postanejo nosilci preobrazbe gospodarstva. 

Pomanjkanje tehnološko učinkovitih tudi manjših proizvod- 
nih enot pogojuje drago in tržno neprilagodljivo proizvodnjo. 
Posledice takšnega stanja se kažejo v nepravilni alokaciji 
proizvodnih sredstev in neuveljavlianju tržnih in ekonomskih 
zakonitosti. Najbolj razvita gospodarstva ustvarijo od 20 do 
40% svojega družbenega proizvoda v majhnih obratih, ki 
segajo od nekaj delavcev pa do sto ali dvesto zaposlenih. 
Odsotnost takšnih organizacij združenega dela zmanjšuje 
našo konkurenčnost, zavira nadaljnji razvoj in znižuje zaposli- 
tev kot tudi moti redni tok gospodarskega življenja in odzivno 
prilagajanje tržnim spremembam. Neustreznost strukture 
jugoslovanskega in slovenskega gospodarstva se kaže tudi v 
tem, da povsod primanjkuje majhnih in visoko tehnološko 

24 priloga poročevalca 



razvitih delovnih organizacij, pri poslovanju katerih znanje 
predstavlja odločujoči dejavnik. Takšno stanje pa je z druge 
strani favno ena od posledic neuveljavljanja ekonomskih 
zakonitosti v gospodarstvu. 

Institucionalno okolje 
Delovni ljudje v svoje organizacije vpeljujejo prvine inova- 

tivnosti in vlagajo sredstva v njihovo gojitev in razvojno upo- 
rabo le, če občutijo inovacijsko nujnost in imajo na razpolago 
inovacijsko zmožen strokovni kader. Zagotavljanje inovativne 
organiziranosti ozdov nasploh je možno le ob 

- dosledni izpeljavi ustavnega koncepta tržnega položaja 
združenih delavcev tako, da nosijo pozitivne in negativne 
posledice svojega gospodarjenja z družbenimi sredstvi, da ne 
uživajo trajnih izjemnih pogojev gospodarjenja in da svoje 
poslovanje naslanjajo osnovi na trg kot informacijski sistem o 
kakovosti gospodarjenja, 

- vpeljavi družbene politike na področju delitve dohodka, 
ki bo veliko jasneje in bolj neposredno postavila gibanje 
sredstev za osebne dohodke delavcev v odvisnosti od njihove 
tržno izkazane učinkovitosti pri kombiniranju in uporabljanju 
proizvodnh tvorcev, 

- in pravočasni, to je na družbenih ravneh organizirani 
vnaprejšnji pripravi zadovoljivih kadrovskih zmogljivosti, zla- 
sti za krepitev razvojnih dejavnosti v ozdih. 

Oba procesa, ki urejata okolje delovanja in življenja delov- 
nih ljudi in njihovih organizacij tako, da le-to izziva in nagra- 
juje inovativno ravnanje blagovnih proizvajalcev, je mogoče 
izpolniti le s strokovno preverjenim in akcijsko doslednim 
uvajanjem sledečih pogojev in dejavnikov: 

mobilnosti proizvodnih tvorcev, prostega oblikovanja 
cen proizvodov in posledičnim nastajanjem ravnotežnih real- 
nih cen proizvodnih tvorcev; v tem' okviru je posebno 
pomembna vpeljava realno pozitivnih obrestnih mer za poso- 
jila, pravna rigoroznost glede vračanja posojil ter uvedba 
obvezne pospešene amortizacije, 

- ekonomski moči ozdov sorazmernega obremenjevanja s 
prispevki in davki za splošno in skupno porabo, 

- dogovorjenega merila uspešnosti ozdov, upoštevajoč 
kazalce po Zakonu o združenem delu, 

- odvisnosti osebnih dohodkov od tržnih rezultatov na 
podlagi merila uspešnosti in ob pogoju vzporednega gibanja 
mase za osebne dohodke in akumulacijo, 

- obveznosti SDK, da nadzoruje ugotavljanje diferencialne 
rente I in njeno preusmerjanjev akumulacijo ozdov oziroma v 
skupno in splošno porabo, 

- davčne podpore pospeševanju naložb v kakovostne raz- 
vojne dejavnike, 

- skupne in strokovne ekonomsko-analitične podlage za 
usmerjanje strateškega združevanja sredstev, 

- ekonomske politike, ki zagotavlja ustrezen količinski 
obseg raziskovalne dejavnosti in usmerjenega izobraževanja, 

- financiranja raziskovalne dejavnosti pod pogoji, da je 
organizirana za proizvodnjo novih proizvodenj in prenos teh- 
nologij, 

- sodelovanja vseh delavcev v samoupravnem procesu na 
podlagi celovitejšega poznavanja stanja svoje delovne organi- 
zacije v blagovni proizvodnji in z ustvarjalnim prispevkom k 
pripravi in sprejemanju odločitev, 

- organiziranega gibanja za povečevanje inovacijske spo- 
sobnosti vseh delavcev s permanentnim izobraževanjem ob 
delu in iz dela kot sestavine tekočega dela, 

- dopuščanjem razpada slabih blagovnih proizvajalcev in 
sproščanja proizvodnih tvorcev za povezovanje v nove in 
zdrave ozde, 

- javnosti dela, kulture odprtosti, strpnosti, strokovne 
argumentacije interesov itd. 

Odgovornost za strokovno pripravo družbenega usmerjanja 
gibaja inovacijske sposobnosti združenega dela nosijo zlasti 
upravni organi, odgovornost za predlaganje in izvajanje ukre- 
pov pa izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih skupnosti 
oziroma organi skupščin samoupravnih interesnih skupnosti. 

Izpeljava ekonomskega sistema 
V ekonomskem sistemu je potrebno dosledno izpeljati 

tržno-planski položaj blagovnih proizvajalcev. Samo trg učin- 
kovito ugotavlja družbeno koristno delo, priznava novo 
ustvarjalno vrednost iit s tem podpira inovativnost. To prak- 

tično pomeni prilagajanje kriterijem mednarodnih trgov. Ana- 
liza procesov tehnološkega razvoja v svetu kaže, da je treba 
omogočiti in razviti dva procesa kot ključna sestavna dela 
ekonomskega sistema. Po eni strani je treba z ustreznim 
razvojem informacijske tehnologije in ustvarjanjem kako- 
vosntih ustanov za celovito tehnoekonomsko analizo zago- 
tavljati zanesljive informacijske podlage za oblikovanje pove- 
zanosti sicer samostojnih tržnih subjektov in oblikovanje stra- 
tegije razvoja. Na ta način se utrjuje samoupravno planiranje 
kot mehanizem, ki povezuje blagovne proizvajalce v tehnolo- 
ško zaokrožene in vodene sisteme, v katerih se zmanjšujejo 
ekonomska tveganja naložb. Po drugi strani pa stabilizacijski 
program dopušča in predvideva drugi del tega procesa, 
namreč zahajanje proizvodnih sistemov v krizne situacije in 
stečaje, ki silijo k organizacijskemu, tehnološkemu, poslov- 
nemu prestrukturiranju, da bi znova zmogli zagotavljati dogo- 
vorjeno raven reprodukcije delovne sile in kapitala. 

V teh procesih se z delovanjem trga ob stečajih sproščajo 
produkcijski tvorci, ki nato morejo ponovno stopiti v druž- 
beno reprodukcijo kot sestavine novo rojenih blagovnih pro- 
izvajalcev ali pa okrepijo že obstoječe proizvajalce. Brez tega 
procesa ni možno zagotoviti kontinuitete v prestrukturiranju 
in hitrejšega reorganiziranja dela in kapitala. Temu procesu je 
bila posebej dana pozornost z obravnavo pomena drobnega 
gospodarstva. S tem ni mišljena le obrtniška proizvodnja, 
temveč predvsem organiziranje proizvodnje v združenem 
delu na podlagi pobude ljudi, ki skupaj z drugimi izražajo 
interes, da se organizirajo kot nov blagovni proizvajalec in s 
tem nase prevzemajo tveganja, pravice in dogovornosti 07d. 

Ekonomski motivacijski sistem 
Nekatere analize poslovanja ozdov in novejše družbenopo- 

litične razprave o delitvi dohodka dajejo osnovo za nadaljnje 
dograjevanje sistema delitve dohodka. Ugotavljajo namreč, 
da sedanji sistem ne prispeva dovolj k bolj učinkovitemu 
gospodarjenju z družbenimi sredstvi. Odprte razprave naka- 
zujejo, da bi veljalo iskati možnosti, kako z institucionalnimi 
vzvodi in orodji vplivati na povečevanje inovativne rabe druž- 
benih sredstev in s tem povečati produktivnost proizvodnih 
tvorcev in učinkovitost gospodarjenja. Domnevamo, da je s 
temi vzvodi mogoče dosegati navedeni namen predvsem 
preko izpeljave tesnejše odvisnosti osebnih dohodkov od 
učinkovitosti kombiniranja in izkoristka produkcijskih tvorcev 
v delovni organizaciji. Za izpeljavo takega povezovanja pa je 
nenadomestljiva podlaga oziroma njen pogoj enotno določen 
način merjenja tehnoekonomske uspešnosti pri kombiniranju 
produkcijskih tvorcev. Brez takega merila delavci in uprav- 
Ijalci ne morejo ceniti, ali so njihovi ukrepi glede tehnolo- 
škega napredka, programskih, organizacijskih in drugih spre- 
memb pri delu resnično prispevek k večji učinkovitosti 
sistema družbene reprodukcije ali pa nasprotno povzročajo 
celo nazadovanje. . . 

Ekonomsko jedro takega merila uspešnosti je sposobnost 
proizvajalcev, da z blagovno proizvodnjo predelajo vhodne 
tvorce v proizvod, ki mu trg prizna vrednost, ki naj bi čimbolj 
presegala vrednost vhodnih tvorcev. Konkurenčni trg in druž- 
beni nadzor nad izjemnimi pogoji gospodarjenja bi kolektive 
ozdov silila k inoviranju izdelkov in zniževanju stroškov kot 
metod za doseganje čim večje razlike med vhodnimi in izhod- 
nimi cenami proizvodnje. ..... , 

Družbeno-ekonomski odnosi na temelju družbene lastnine 
in samoupravne pravice iz dela terjajo, da za ugotavljanje 
uspešnosti kalkulativno primerjamo zgoraj opredeljeno pove- 
čanje vrednosti s številom vseh združenih delavcev v delovni 
organizaciji ali drugih organiziranih oblikah blagovne Pr°iz" 
vodnje. Ker je cilj socialističnega gospodarstva ravno doho- 
dek za delavca, in sicer za takojšnjo osebno potrošnjo in za 
vlaganja, ki omogočajo osebno potrošnjo tudi v prihodnosti, 
je potrebno pozornost delavca-samoupravljalca usmeriti k 
ravnanju z ostalimi tvorci, torej k čimbolj smotrni uporabi 
družbenega kapitala. Taka usmeritev pozornosti zlasti na teh- 
nologijo in inovativnost kot produkcijska tvorca je v našem 
sistemu, kjer je delavec subjekt upravljanja in zaradi tega ne 
more predstavljasti več tržno mobilne delovne sile, edini 
vzvod povečevanja produktivnosti družbenega dela. V prime- 
rih, ko gre za področja posebnega in širšega družbenega 
pomena, kot so recimo energetika, prometna infrastruktura, 
vode itd., se ta ekonomska odgovornost za uporabo družbe- 
nih sredstev skozi načela svobodne menjave dela razporedi 
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na širše kroge subjektov oziroma cele skupnosti. V takih 
primerih je potrebna ustrezna izpeljava soodvisnosti med 
učinkovitostjo uporabe sredstev in položajem delovnih ljudi, 
ki so zainteresirani za njihove učinke zaradi lastne potrebe po 
njih in so zato postavljeni v položaj soodgovornosti za uprav- 
ljanje s temi sredstvi. 

Operativno bi torej merilo uspešnosti določali kot razmerje 
med razliko vrednosti yhodov v proizvodni proces in vred- 
nostjo njegovih rezultatov ter številom delavcev v delovni 
organizaciji. Pri tem bi razliko v vrednosti izrazili s prihodkom 
za proizvod, zmanjšanim za materialne stroške, moralno 
amortizacijo osnovnih sredstev, zlasti tehnologije, ter za 
dogovorjeno kalkulativno višino potroškov za enostavno 
reprodukcijo delovne sile. Tako merilo najbolj neposredno 
meri učinkovitost uporabe kapitala in je prav zaradi tega v 
danih razmerah, ko se srečujemo z izrazito neoptimalno raz- 
porejenim kapitalom, treba motivacijski sistem graditi na taki 
kategoriji. 

S pomočjo takega merila uspešnosti lahko oblikujemo 
družbeno motivacijsko konvencijo, s katero tudi izrazito druž- 
beno naravo dohodka in objektiviziramo razporejanje 
dohodka na del za osebno potrošnjo in akumulacijo. V ta 
namen je treba poleg merila uspešnosti kot kalkulativne kate- 
gorije vpeljati še razpoložljivi dohodek. To je tisti del čistega 
dohodka, ki ostane, ko od njega odštejemo dogovorjeni kal- 
kulativni del sredstev za enostavno reprodukcijo delovne sile 
in obveznosti do drugih temeljnih organizacij in njihovih 
asociacij za vložena sredstva (obresti, vračila, nadomestila). 
Motivacijo za boljše kombiniranje proizvodnih faktorjev dose- 
žemo, če ta razpoložljivi dohodek razcepimo na variabilni del 
mase za osebne dohodke in maso za akumulacijo v odvisnosti 
od dosežene učinkovitosti uporabe kapitala. To pomeni, da 
razpoložljivi dohodek v ozdu množimo s faktorjem za gospo- 
darnost, ki je odvisen od ugotovljene uspešnosti uporabe 
produkcijskih tvorcev v tem ozdu. S tem dobimo variabilni del 
mase sredstev za osebne dohodke. Vplivnost merila uspešno- 
sti v omenjenem faktorju naj bi se določala v okviru tekoče 
ekonomske politike. 

Po ugotavljanju mase sredstev za osebne dohodke delavci 
uveljavijo svoje interne sisteme za deli.tev osebnega dohodka 
na individualni ravni v skladu z lastnimi merili za določanje 
prispevkov k rezultatom skupnega dela v temeljni organiza- 
ciji. Z družbenim dogovorom se za interno delitev osebnih 
dohodkov določajo predvsem razponi med najnižjimi in naj- 
višjimi osebnimi dohodki. 

S tem bi nadomestili sedanji sistem družbenega usmerjanja 
delitve dohodka, ki zaradi metodologije iz panog in regij 
zračunanih povprečnih vrednosti ne vzpostavlja zadosti 
tesne soodvisnosti med maso za osebne dohodke delavcev in 
jčinkovitostjo njihovega celokupnega gospodarjenja s sred- 
stvi in živim delom, po drugi strani pa preveč pripenja gibanje 
Dsebnih dohodkov posamičnih delavcev na rezultate njihovih 
delovnih mest, zaradi česar niso zadosti motivirani za uprav- 
janje in njegove učinke na ravni delovne organizacije. 

Predlagani ekonomski motivacijski sistem omogoča druž- 
beni skupnosti, da preko organov družbenopolitične skupno- 
sti dosega raznovrstne cilje družbene politike delitve 
dohodka, vselej p& se ohranja temeljna motivacijska odvis- 
nost osebnih dohodkov delavcev od učinkovitosti upravljal- 
nega in proizvodnega dela. 

Logični preizkus takega motivacijskega sistema nakazuje, 
ia navaja zlasti k povečevanju organske sestave kapitala, 
orej k akumuliranju, dalje k povečevanju produktivnega 
zaposlovanja s krepitvijo razvojnih funkcij v delovnih organi- 
zacijah in širših integracijah, ker prav te funkcije povečujejo 
nejno produktivnost proizvodnih dejavnikov, zmanjševanju 
leproduktivnega zaposlovanja, k povečani skrbi za zniževa- 
nje materialnih stroškov, k pridobivanju sredstev, ki so 
;enejša ali pa so izraz interesov za skupna vlaganja v prihod- 
njo proizvodnjo, k zaposlovanju raziskovalnih in drugih stro- 
covnih kadrov v razvoju in uravnavanju proizvodnje, k dopol- 
nilnemu izobraževanju ob delu in iz dela ter na ta način k 
pospeševanju množične inventivnosti. 

Predlagani sistem daje prednost tistemu, ki bolj racionalno 
porablja kapital, ki je v preteklosti z akumuliranjem svojega 
dohodka zmanjšal obveznosti iz minulega dela, ki je z nalož- 
pami v kadre skozi raziskovalno delo pridobil nosilce tehnolo- 
škega prestrukturiranja in oblikoval skupaj z drugimi blagov- 
nimi proizvajalci dolgoročnejšo razvojno strategijo. 

Z navedenim sistemom bi na ravni blagovnega proizvajalca 
vpeljali tako delitev po rezultatih dela, ki bi spodbujala težnjo 
po povečevanju akumulacije. Znotraj kolektivov pa bi prepu- 
stili samoupravljalcem samim, da si zgradijo Svoje interne 
sisteme individualnega nagrajevanja po delu. Družbeno 
dogovorjeni minimalni stroški za reprodukcijo delovne sile bi 
v tem sistemu predstavljali samo signalno mejo, pod katero bi 
veljalo, da se ozd nahaja v sanacijskem položaju, če ob ostalih 
obveznostih ne more pokrivati niti teh minimalnih stroškov za 
obnavljanje živega dela. 

Planiranje in oblikovanje strategij 
Samoupravljalci bodo zainteresirani za vnaprejšnje zmanj- 

ševanje tveganj pri naložbah le pod pogojem, da se uveljavi 
temeljna ekonomska povratna zveza preko uspešnosti gospo- 
darjenja. Ta metoda preverjanja družbene smotrnosti investi- 
cij s pomočjo strategij postaja tem bolj nujna, ker so zaradi 
tehnološke specializacije stroški pretvarjanja kapitala iz enih 
v druge proizvodne oblike visoki. Zaradi tega postaja informi- 
ranje o celovitosti družbene reprodukcije za odločanje o 
nabavi, kombiniranju in uporabi proizvodnih tvorcev bistveno 
sredstvo za boljše rezultate. 

Dogovarjanje med blagovnimi proizvajalci morajo spodbu- 
jati organi, ki v sistemu družbenega upravljanja odgovarjajo 
skupščinam družbenopolitičnih skupnosti oziroma drugim 
subjektom za stanje na področju reprodukcije. Ti organi, na 
eni strani zlasti izvršni sveti in njihova strokovna telesa za 
družbeno planiranje, na drugi strani pa gospodarske zbornice 
in splošna združevanja, morajo odkrivati razvojno pomembne 
točke, o katerih najbolj kaže organizirati dogovarjanje in 
sporazumevanje ozdov in širše skupnosti o strategiji razvoja. 
Na tem se lahko osnuje tekoča ekonomska politika, ki bla- 
govne proizvajalce v tržnih razmerah spodbuja k obnašanju, 
katerega množični rezultati uresničujejo skupno opredeljene 
razvojne cilje. Od kakovosti družbenega planiranja in tekoče 
ekonomske politike na ravni federacije, republik in občin, je 
odvisno, ali bodo osnovni nosilci proizvodnje mogli časovno- 
razvojno učinkovito optimizirati proizvodne tvorce. 

Pri večjih naložbah je nujno opraviti presojo skladnosti 
vlaganj s planskimi razvojnimi težišči SR Slovenije in SFR 
Jugoslavije ter strokovno preverjati njihove družbeno repro- 
dukcijske in bilančne učinke. To velja še zlasti za naložbe v 
dejavnosti in objekte infrastrukturnega pomena. Tako lahko 
izvršni sveti skladno s presojo predlagajo in izvajajo ukrepe, 
ki naj (de)stimulirajo konkretno obnašanje subjektov pri odlo- 
čanju o naložbah brez potrebe po neposrednem administra- 
tivnem poseganju v neodtujljivo pravico delovnih ljudi, da 
razpolagajo s sredstvi za razširjeno reprodukcijo. 

Skupni razvojni projekti ozdov morajo temeljiti na njihovem 
interesu, da bi s skupnimi vlaganji ceneje, hitreje in z manj 
tveganja obvladali razvojne naloge, ki so pogoj za njihove 
razvojno-proizvodne preskoke in dohitevanje bolj razvitega 
sveta. Na ravni državne skupnosti pa kaže preko delegatsko- 
skupščinskega odločanja in dejavnosti izvršnih teles podpi- 
rati strategijo skupnih razvojnih projektov in programov 
predvsem na področjih tehnologij infrastrukturnega pomena 
za modernizacijo in prestrukturiranje gospodarstva in drugih 
dejavnosti, ter na področjih tehnologij velikih infrastrukturnih 
sistemov. Med prve spadajo, na primer, zlasti mikroelektro- 
nika, računalništvo, integrirani govorno-podatkovni sistemi, 
biotehnologije, med druge pa PTT, integralni transport, ener- 
getika in del bazne industrije ipd. Pogoj za uspešno izvajanje 
tovrstnih projektov je, da so njihovi osnovni nosilci ozdi iz 
svojih poslovnih interesov, z vlaganjem in združevanjem last- 
nih sredstev. K temu jih mora spodbujati tekoča ekonomska 
politika z nastavljanjem spodbudnih možnosti, da bi ozdi 
tovrstne programe razvoja sprejemali za svoje in zanje nosili 
polno ekonomsko odgovornost. Le v takih razmerah je take 
programe smotrno podpirati tudi neposredno s sredstvi iz 
proračunov, emisije, z devizno politiko, carinsko politiko itd. 
Pri tovrstnih podporah pa je nadvse nujno skrbno bdeti nad 
tem, da izjemne možnosti ne bi postale oblika trajnega preli- 
vanja družbenih sredstev v neučinkovite ozde, ki bi z dohodki 
iz monopolnega položaja prekrili razvojno-proizvodno neu- 
spešnost, ki bi na področjih teh tehnologij imeli pogubne 
posledice za prihodnost gospodarstva v celoti. 
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Razvoj organizacijske kulture 
Obsežna normativna izpeljava ustavnega sistema samou- 

pravljalskega položaja delovnih ljudi in občanov sicer vzpo- 
stavlja in ščiti institute in pravice njihove samoupravljalske 
vloge, hkrati pa na mnogih točkah otežuje učinkovitost in 
uspešnost izvajanja proizvodnih in drugih nalog. Takšna 
praksa utegne delovnim ljudem obratno celo otežiti obvlado- 
vanje družbene reprodukcije. Samoupravljalci se namreč spo- 
razumno povezujejo v oblike združenega dela zaradi večjih 
učinkov in rezultatov, ki pa jih je mogoče dosegati samo z 
organiziranjem skladno z možnostmi družbene delitve dela in 
zahtevami tehnične delitve dela. 

Razčiščevanje med samoupravljalsko organiziranostjo in 
organizacijo proizvodnje, prepoznavanje njune medsebojne 
povezanosti in predmetne soodvisnosti bistveno krepi samou- 
pravljalski položaj delavca. Predvsem omogoči, da poleg 
doslej utečenega planiranja obsega proizvodnje postaneta 
tudi tehnična delitev dela in s tem organiziranost razvojnega 
in proizvodnega procesa izrecen predmet samoupravljanja. 
Razširitev upravljalskega predmeta je danes nenadomestljiva, 
saj usmerja k izrabi notranjih rezerv v proizvodnih, poslovod- 
nih in drugih dejavnostih. 

Vstop občana v združeno delo je po svoji vsebini dogovor o 
vključevanju v kolektiv subjektov upravljanja zaradi sposob- 
nosti, s katerimi se lahko občan vključi v tehnično delitev dela 
tako, da po kriterijih kakovosti gospodarjenja prispeva k 
doseganju skupnih ciljev. Ob združitvi v sistem združenega 
dela naj bi prepoznavali in upoštevali predvsem delavčeve 
delovne zmogljivosti na podlagi izobrazbe in doseženih rezul- 
tatov. Razporejanje nalog v tehnični delitvi dela in organizira- 
nje temeljnih organizacij mora biti stvar avtonomnega samou- 
pravljalskega odločanja kolektiva v delovni organizaciji. 

Oblikovanje konkretnega dela ob izvajanju nalog je treba 
prepustiti delavcem, da bi tako lahko prišla do izraza njihova 
ustvarjalnost pri doseganju dogovorjenih ciljev. Na ta način 
se odpre možnost za ustvarjalnost slehernega delavca pri 
predmetu njegovega dela in v tehnologiji ter vzpostavi nepo- 
grešljiv pogoj za množičnost investicijskega interesa. Temu 
primerno je potrebno povečati gibkost organizacijskega 
povezovanja ljudi zlasti v skupine za projektno zasnovanje in 
izvajanje nalog. 

Raziskovalna dejavnost 
Nemogoče je napovedati, na katerem znanstvenem 

področju bo prišlo do inventivne reakcije na družbene raz- 
vojne probleme. Zato družbe programirajo najverjetneje 
potrebno znanost, hkrati pa organizirajo stik med znan- 
stveno-raziskovalnimi kadri in odgovornimi delavci v gospo- 
darskih in drugih organizacijah, da le-ti soočajo znanstveno 
sfero s svojo razvojno problematiko, znanstvena sfera pa 
prevzema odgovornost pri sodoločanju ciljev in poti razvoja 
skupnosti in njenih delov. To je pogoj za bistveno povečanje 
družbene inovacijske moči. Zato bi bilo treba delegatske 
strukture v raziskovalnih skupnostih izpeljali iz kadrov, ki so v 
delitvi dela odgovorni za razvojne projekte in so sposobni 
predstavljali razvojne probleme ozdov v strokovnem jeziku. 

Program raziskovalne dejavnosti in obseg skupin, ki bodo v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju raziskovale na posamez- 
nih področjih, se mora oblikovati kot tista disciplinarna in 
interdisciplinarna baza kakovostne osnovne znanosti, ki je 
potrebna za izpeljavo aplikativnih in razvojnih raziskovalnih 
projektov izoblikovanih v neposredni menjavi dela. Z operaci- 
onalizacijo raziskovalne politike v raziskovalnih skupnostih je 
treba zagotoviti, da bodo raziskovalne skupine financirane v 
povečanem obsegu le tedaj, ko bodo raziskovalne organiza- 
cije hkrati zagotovile svoje storitve za krepitev in kakovostno 
rast znanstveno-raziskovalnih zmogljivosti in za postopno 
prehajanje raziskovalnih skupin na delo v razvojne projekte 
ter naposled v trajna delovna razmerja v organizacijah združe- 
nega dela, kjer bodo prevzemale materialno in moralno odgo- 
vornost za uvajanje svojih inovacij in končno tudi vodenje 
proizvodnje. Tem raziskovalnim kadrom je treba, kot sicer 
vsem vodstvenim, omogočiti usposabljanje tudi za organiza- 
cijska in vodstvena dela v razvojnih projektih in ozdih. 

Med raziskovalnimi skupinami in organizacijami je treba 
izbrati predvsem tiste, ki bodo zaradi svoje kakovosti z naj- 
manj tveganja uporabile družbena sredstva za znanstveno- 
raziskovalno delo in s tem za Usposabljanje kadrov za prenos 

znanstvenih rezultatov iz svetovne zakladnice znanja v našo 
prakso na inovativen način. Raziskovalne organizacije prev- 
zemajo s tem še obveznost, da bodo v svoji kadrovski politiki 
skrbele za vzgojo vrhunskega kadra za zagotavljanje razvoja 
določenih znanstvenih področij. Merilo uspešnosti področja 
je v številu in kakovosti kadrov, ki so prešli iz znanstvene 
raziskovalne skupine v razvojno in drugo dejavnost ozdov, ki 
izkazuje inovativnost po prej omenjenem merilu gospodar- 
nosti. 

Razviti je treba informacijski sistem, ki bo zagotavljal tekoč 
pregled nad obsegom kadrov, njihovo kakovostjo in udeleže- 
nostjo v razvojnih projektih ozdov in drugih skupnosti in 
predvsem tudi kakovosti in dinamike kadrov. V nasprotnem 
primeru obstaja upravičena nevarnost, da bi povečana druž- 
bena sredstva za širitev raziskovalne dejavnosti lahko služila 
le vzdrževanju iste znanstvene baze na višjem standardu, kar 
pa v sedanjih okoliščinah ni sprejemljivo. 

Raziskovalni del inovacijskega sistema se mora v petih letih 
razširiti tako, da bo okoli 2000 raziskovalcev iz znanstvenora- 
ziskovalne dejavnosti prešlo v razvojno dejavnost za gospo- 
darske organizacije. Obseg sredstev za financiranje razisko- 
valnega dela na posameznih znanstvenih področjih se mora iz 
leta 1985 na leto 1986 povečati tako, da bo zadoščal za 
pokrivanje obsega delovanja, ki ustreza kapacitetam 900 
polno zaposlenih raziskovalcev in potrebne infrastrukture. Na 
ta način se bo lahko povečalo število raziskovalcev že v prvem 
letu srednjeročnega obdobja in istočasno povečalo angažira- 
nje mentorskih kadrov za obnovitev znanstvenega dela na 
svojem področju, ki je v zadnjih nekaj letih zaradi razdroblje- 
nosti skoraj zamrlo. 

Podpreti kaže razmišljanja, da bi v okviru politike krepitve 
drobnega gospodarstva in prenosa znanja v ekonomsko in 
drugo prakso proučili možnosti za osebno delo v zasebnem 
sektorju tudi na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti. V 
praksi že obstaja nekaj primerov osebnega dela na razvojno- 
svetovalnih poslih in primerov zelo inovativnih obrtnikov. Pri 
urejanju zakonodaje pa bo potrebno misliti na nevarnost 
morebitnega razpada raziskovalnih skupin, katerih inovativna 
moč deluje v njihovi celotnosti, in opredeliti problem zaseb- 
nega rentiranja družbenih sredstev, vloženih v raziskovalno 
usposabljanje strokovnjakov. 

Izobraževanje 
Izobraževanje na vseh stopnjah je temeljnega in dolgoroč- 

nega pomena za družbeni razvoj, tehnološki napredek in 
ekonomsko učinkovitost. Inovativno ravnanje delovnih ljudi 
pri upravljanju in v proizvodnem delu zmore zadovoljivo pod- 
pirati, če izobraževalni programi niso usmerjeni pretežno po 
potrebah zatečene delitve dela in zatečene tehnologije ter 
njim ustrezne nomenklature poklicev. Na sedanji razvojno- 
prevojni točki je ključnega pomena zlasti izobraževanje na 
srednjih in visokih stopnjah, permanentno izpopolnjevanje 
znanja delovnih ljudi. 

Spoznane razvojne potrebe narekujejo, da na srednjih stop- 
njah izobraževanja povečujemo delež mladine na zahtevnej- 
ših naravoslovnih in družboslovnih programih, na visokih 
stopnjah pa sistematično zmanjšujemo osip, povečujemo 
delež vpisa in števila diplomiranih na naravoslovnih, tehnič- 
nih in biotehničnih področjih ter izboljšujemo kakovost druž- 
boslovnega študija. Temu bo potrebno prilagoditi vpisno poli- 
tiko, ustreznim fakultetam pa zagotavljati zadostne materi- 
alne razmere za povečan pretok študentov in diplomantov. 

Na univerzah kaže podpreti modele bolj svobodnega obli- 
kovanja študijskih programov, tako da bi lahko študentje pri 
sestavljanju svojih programov samostojneje kombinirali pro- 
gramske načrte posameznih fakultet. Podiplomsko usposab- 
ljanje mora potekati predvsem kot raziskovalno samoizobra- 
ževanje z vključitvijo študentov v raziskovalne skupine, 
sestavljene iz kompetentnih strokovnjakov, s potrebno 
opremo, ne glede na organizacijski sedež delovanja skupine. 
V specialistično, magistersko in doktorsko usposabljanje bo 
potrebno zajeti bistveno večji delež diplomirane generacije in 
strokovnjakov iz dela. 

Premalo je razvito in vspodbujano funkcionalno izobraže- 
vanje in prekvalificiranje delovne sile. Največji del tegaje 
smotrno organizirati v okviru ozdov neposredno ob udeležbi 
ustreznih strokovnih institucij. Skrb za srednjeročno šolanje 
kadrov, obnavljanje in funkcionalno prilagajanje znanja spre- 
minjajočim se zahtevam razvoja tehnologije, organizacije in 
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upravljanja, bo morala postati ena ključnih sestavin strategij 
razvoja ozdov in njihovih investicijskih načrtov. V ta namen je 
treba ozde spodbujati k odmerjanju večjega deleža čistega 
odhodka za podpiranje vsakovrstnih oblik pridobivanja zna- 
nja delavcev. 

Množična inventivna dejavnost delavcev 
Inventivna dejavnost delavcev, usmerjena k izboljševanju 

proizvodov in tehnoloških postopkov, nižanju materialnih 
stroškov, dviganju kakovosti proizvodov ter k spodbujanju 
delavcev za dajanje pobud, predlogov in idej za izboljšave ter 
za nove rešitve, je nenadomestljivo dopolnilo strokovnega 
razvojnega dela. To je zlasti koristno in nujno v naših razme- 
rah, kjer iz različnih vzrokov pogosto zelo nepopolno vpelju- 
jemo in postavljamo proizvodne sisteme in zato v njih ostaja 
mnogo slabosti, ki jih je mogoče odpravljati na podlagi spoz- 
nanj in izkušenj delavcev na izvršilnih delovnih mestih. 

Poslovodni delavci bi morali biti neposredno odgovorni za 
spodbujanje inventivne dejavnosti, zagotavljanje ugodnih 
pogojev in vzdušja ter za predlaganje nagrad inovatorjev in 
strokovnim skupinam, ki jim pomagajo uresničevati zamisli in 
predloge. 

Načeloma se prispevek izvedenih inovacij izkazuje s pora- 
stom dohodka in na tej osnovi tudi s porastom osebnega 
dohodka delovnih ljudi. Kljub obsežnim in trajnim aktivnostim 
sindikalnih organizacij in drugih subjektivnih dejavnikov pa 
se pri delitvi dohodka za izumitelje v skladu z Zakonom o 
združenem delu še vedno ohranjajo nasprotja med njimi in 
ostalimi delavci, kar izkazuje tudi premalo izraženo poveza- 
nost osebnih dohodkov z učinkovitostjo porabe proizvodnih 
tvorcev. Zaradi tega je treba razvijati sistem delitve osebnih 
dohodkov in druge raznovrstne oblike spodbujanja inventivne 
dejavnosti, rezultate na tem področju pa uporabljati oblike 
spodbujanja inventivne dejavnosti, rezultate na tem področju 
pa uporabljati pri ocenjevanju poslovodnih delavcev in odziv- 
nosti strokovnjakov. 

Osnovo za razširjanje novatorstva predstavlja temeljita 
informiranost delavcev o stanju in gibanju ozdov v zunanjem 
in notranjem okolju ter skrb za njihovo permanentno izobra- 
ževanje in usposabljanje. Zato je treba tem funkcijam poslov- 
nih sistemov posvečati večjo strokovno pozornost in zanje 
dajati večja sredstva. 

Naložbe ozdov v razvoj in razvojne dejavnike 
Inovativne raziskovalno-razvojne skupine/ nastajajo skozi 

znanstveno-raziskovalno dejavnost in v stifcih s svetovnimi 
centri znanja. Sredstva za tovrstne programe se zlivajo preko 
prispevnih stopenj iz dohodka ozdov za raziskovalne skupno- 
sti in so v srednjeročnem obdobju 1981-1985 realno upadala. 
V novem obdobju bo potrebno Raziskovalni skupnosti Slove- 
nije in drugim raziskovalnim skupnostim zagotoviti povečanje 
deleža družbenega proizvoda skladno s stroški družbeno 
verificiranega srednjeročnega plana raziskovalne dejavnosti, 
brez ozira na obstoječo indeksno metodologijo izračunavanja 
sredstev in prispevnih stopenj. 

Ozdi za svoje neposredne razvojne potrebe razpolagajo z 
viri sredstev iz materialnih stroškov, čistega dohodka, amorti- 
zacije in zunanjih virov. Obseg uporabe teh virov za razvojne 
naložbe in vlaganja v razvojne tvorce, zlasti kadre za znanjem, 
ni bistveno odvisen od finančnih predpisov, ampak od razpo- 
ložljivih sredstev in največ od (ne)razvojne usmerjenosti odlo- 
čevalcev o porabi sredstev. 

V praksi so vodstva ozdov naklonjena povečevanju materi- 
alnih stroškov, saj s tem zmanjšajo z dajatvami obremenjen 
dohodek, hkrati pa pod okriljem stroškov vendarle namenjajo 
sredstva za razvoj in obnovo. Kljub temu sredstva za razisko- 
valno-razvojno delo predstavljajo zelo majhen del celokupnih 
materialnih stroškov. 

Inovativna poraba čistega dohodka je odvisna od kakovosti 
naložbenih odločitev in je daleč prenizka. Vzroke je treba 
iskati v tekmi z maso za osebne dohodke in v zunanjih, 
predvsem ekonomskih okoliščinah, ki kolektivov ne motivi- 
rajo za razvojno strategijo poslovanja. 

Z zveznimi predpisi določena amortizacija je prenizka, 
ravno tako tudi republiško določena na sektorju družbenih 
dejavnosti. Vzrok je zniževanje deleža dohodka v prihodku, če 
se amortizacija poveča, s tem pa se zmanjša tudi osnova za 
maso osebnih dohodkov, z vidika družbenopolitičnih skupno- 

sti in morda samoupravnih interesnih skupnosti pa tudi 
osnova za prispevke. Razen tega praksa zniževanja amortiza- 
cijskih stopenj prikriva izgube. To so tudi vzroki, zakaj kolek- 
tivi premalo povečujejo amortizacijo čez minimalne stopnje. 

Samo spremembe predpisov, ki urejajo industrijsko last- 
nino, ne morejo povečati materialnih pravic in amortizacije iz 
njih. Glavni problem je priznanje cene know-howa v doma- 
čem prometu, kar je predvsem stvar sporazuma poslovnih 
partnerjev v medsebojnem poslovanju in torej njihovih poga- 
jalskih položajev, odvisnosti in namer. 

Zunanje vire je mogoče deliti na vračljiva sredstva in 
nevračljiva sredstva. Nevračljiva, recimo sredstva iz samou- 
pravnih interesnih skupnosti, se včasih porabljajo oportuni- 
tetno manj koristno vendar sta vnaprejšnji nadzor in s tem 
presoja zelo otežena. Nepovrnjeni krediti pa so značilnost 
socialne ekonomije. Pri bančnih kreditih sta boleči točki nji- 
hova razporeditev po namenih, na kar vplivajo predvsem 
družbenopolitične skupnosti, in učinkovitost porabe, saj 
podatki kažejo na naraščanje kapitalnega koeficienta. 

Odločanje za prenizka vlaganja v razvoj je torej pogojeno 
predvsem s položaja ozdov, da jim povečini ni bilo treba 
poslovati na osnovi razvojne strategije in da so inovativno 
šibki. Zato bi jih kazalo spodbujati z ukrepi ekonomske poli- 
tike, kot so 
- oprostitev ali zmanjšanje davka na dohodek tozdov za 
vlaganja v razvoj in razvojne tvorce 
- povečanje obveznih amortizacijskih stopenj 
- vpeljava soodgovornosti bank za uspešnost naložb in poso- 
jil in vpliv nanje, da večji delež posojilne mase namenjajo za 
takoimenovane inovativne naložbe. 

DOSEDANJE UVELJAVLJANJE INOVATIVNOSTI 

Največjo spremembo družbene inovacijske sposobnosti 
smo uspeli uveljaviti pod vplivom Borisa Kidriča v času 
povojne obnove in množičnih naporov za graditev dežele. 
Takrat je družba omogočila primeren obseg in program razi- 
skovalnega dela na takrat ocenjenih prednostnih področjih v 
znanosti in računajoč na dolgoročne družbeno-razvojne 
rezultate. Ob teh raziskavah so se izoblikovali kadri, ki so čez 
desetletja postali podlaga za inovacije v gospodarstvu. Še 
današnja raziskovalna baza je v svojem mentorskem jedru iz 
časov prve in po svojih učinkih sodeč tudi najbolj inovativne 
družbenosistemske reforme. 

Kadri, ki so zrasli na takratni politiki kadrovskega prestruk- 
turiranja, so v sredini 70 letih omogočali dokaj hiter tehnolo- 
ški napredek. Z delom so lahko, na primer, pričele prve 
razvojne skupine za mikroelektroniko, elektrooptiko, računal- 
ništvo, ki so takrat veljale za sam vrh visokih tehnologij. 
Vendar pa se je kmalu začela krepiti kratkoročna, komerciali- 
zirana usmeritev uporabe kapitala tako znotraj ozdov kot v 
družbi v celoti, kar je povzročilo ukinitev na primer mikroelek- 
tronskih in računalniških razvojnih skupin. Merilo za ugotav- 
ljanje zamude, ki smo jo pridelali, je primerjava z osvojeno 
elektrooptično tehnologijo in njeno proizvodnjo za svetovni 
trg. Elektrooptična tehnološka skupina, sestavljena izključno 
iz raziskovalcev, ki so iz tehničnih znanstvenih področij uni- 
verze in skozi raziskovalno dejavnost na Inštitutu Jožef Štefan 
prešli v gospodarstvo, je preživela zaradi podpore JLA, ki je 
imela interes za spremljanje tega takrat novega področja. 
Danes je delovna organizacija ISKRA Elektrooptika eden naj- 
bolj uspešnih gospodarskih kolektivov. V istem obdobju uki- 
njena mikroelektronika in računalništvo v Iskri pa nas je 
soočila z usodnim zaostajanjem, ki ga bomo presegli le z 
veliko napora in ponovnega vlaganja v te dejavnosti, da bi 
področji dvignili na raven, ki bo zagotavljala vpetost v razvito 
svetovno tehnološko strukturo. Danes, ko s planerskimi meto- 
dami na razvitejši informacijski podlagi lahko ex ante prever- 
jamo številne investicije, ne bi smeli več ponoviti podobnih 
usodnih napak. Trg je s svojim delovanjem že dokazal, da 
ukinjanje razvojnih skupin z inovacijsko perspektivo zaradi 
trenutnih težav tudi pri nas - enako kot v razvitem svetu - 
povzroči nenadomestljive zaostanke v tekmi z razvitim svetom 
in v boju za enakopravno menjavo in vnovčenje takozvanih 
prednosti. 

Sredi sedemdesetih let se je koncept inovacijskega procesa 
pojavil v dokumentih družbenih skupnosti. Na pobudo Skupš- 
čine SR Slovenije je bil v letu 1976 sprejeti Družbeni dogovor 
o inovacijah. V SFRJ pa je bil sprejet družbeni dogovor o 
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pospeševanju ustvarjalnosti, za uresničevanje ciljev tega 
dogovora pa je bil v letu 1976 sprejet na pobudo Skupščine 
SR Slovenije republiški Družbeni dogovor o inovacijah. 
Namen dogovora je bil predvsem v tem, da opredeli kot 
skupni cilj vseh akcij odgovornih organov in družbenopolitič- 
nih organizacij tisto tehnično delitev dela v delovnih organiza- 
cijah, ki daje kolektivom inovacijske možnosti. V njem je bil 
opredeljen tudi položaj posameznega delavca glede njegovih 
možnosti, pravic in odgovornosti za prispevek k izboljšanju 
gospodarjenja z izumi in tehničnimi izboljšavami. Sprejete so 
bile osnove, ki so zagotovile zakonsko urejanje pravice delav- 
cev, da sodelujejo pri izboljševanju tehnološke strukture pro- 
izvodnje. 

Praksa je kmalu pokazala vrsto odprtih vprašanj glede 
povezave med potrebami uporabnikov v organizacijah zdru- 
ženega dela in znanstvenimi kadri, ki so sicer bili inovacijski 
potencial, ki pa je tičal v raziskovalnih organizacijah. Naraš- 
čala je potreba za nadaljnjim razvijanjem sodelovanja, ki bi 
omogočilo njihovo usmerjanje v reševanje razvojnih proble- 
mov gospodarstva. Inovacijsko obnašanje nekaterih organi- 
zacij v SR Sloveniji je bilo v tem obdobju spoznavna podlaga 
in motiv za nadaljnji sistemski razvoj svobodne menjave dela. 
Zato sta Skupščina SR Slovenije in Raziskovalna skupnost 
Slovenije konec leta 1977 v razpravi o raziskovalni dejavnosti 
kot sestavini združenega dela podali osnovne usmeritve za 
odpiranje ozdov nosilcev razvoja in za povečanje odgovorno- 
sti raziskovalcev za razvoj združenega dela. Leta 1979 sprejeti 
Zakon o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih je 
razvil širši institucionalni okvir povezovanja raziskovalne 
dejavnosti in uporabnikov. Inovacijskim potrebam je bolj pri- 
lagodil programiranje znanosti, povezovanja raziskovalcev z 
uporabniki, uredil osnove ekonomskih odnosov, planiranje 
obsega raziskovalne dejavnosti na družbeni ravni in finansira- 
nje v skupni porabi. 

V letu 1983 je bilo ob analizi uresničevanja tega zakona v 
Skupščini SRS ocenjeno, da v preteklosti nismo oblikovali in 
uveljavili vseh elementov sistema za obvladovanje družbene 
razširjene reprodukcije tako, da bi v polni meri izrabili možno- 
sti in teoretične koncepte na področju inovativnosti, ki so 
med tem časom vedno bolj dozorevali in dobivali praktično 
potrditev v hitrem prestrukturiranju razvitega sveta. Ključna 
pomanjkljivost je bila v tem, da zaradi odsotnosti tržnega 
delovanja ekonomski interes ni mogel biti spodbujen. Samo- 
stojni subjekti upravljanja so se doslej racionalno obnašali 
znotraj pogojev, ki so vladali v Jugoslaviji in povečevale svoj 
dohodek z ukrepi neinovacijske narave. Zaradi tega ni bilo 
potreb po organiziranju razvojne dejavnosti v ozdih. 

Pojemajoče financiranje na ravni družbene skupnosti je 
poslabšalo delovne pogoje v znanstveno-raziskovalnem pod- 
sistemu družbe. Raziskovalci so svoje zmogljivosti (okoli 5000 
raziskovalcev, katerih število se bistveno ne spreminja, dejan- 
ska inovativna možnost pa je vedno manjša) razprodali pre- 
težno za storitvene dejavnosti za gospodarstvo, in le v manjši 
meri za sistematično razvojno dejavnost za gospodarske 
organizacije. Raziskovalne organizacije so delno usmerile 
svoje zmogljivosti v lastno pilotno proizvodnjo, ki jim je tudi 
omogočala preživetje. Istočasno je financiranje znanstvene 
baze preko raziskovalnih skupnosti pokrilo le še dejavnost v 
obsegu, ki ustreza polni zaposlitvi 500 raziskovalcev, kar je 
desetina vseh raziskovalnih zmogljivosti. 

Zaradi tega so bile sprejete družbene usmeritve, ki so imele 
sanacijski značaj za področje razvoja znanosti. Z resolucijo za 
leto 1985 so bile sprejete skupne usmeritve za krepitev materi- 
alne podlage raziskovalne dejavnosti z zagotavljanjem sred- 
stev za nabavo najnujnejše opreme na prioritetnih področjih 
znanstveno-raziskovalnega dela. Povečana so bila sredstva za 
nabavo znanstvenih in strokovnih informacij iz tujine. V razi- 
skovalni skupnosti so bile sprožene akcije za sovlaganje orga- 
nizacij združenega dela v opremljanje raziskovalne dejavno- 
sti. O pripravljenem programu je bila informirana tudi Skupš- 
čina SR Slovenije, ki je ta program podprla. Ob polletnem 
rebalansu je sprejela dodatno podporo za izpeljavo uvoza te 
opreme. Doslej je ob velikih naprezanjih uspelo zagotoviti 
uvoz opreme v višini 7 mio $. Ob vsem tem je bila ključna 
pozornost posvečena vprašanjem oblikovanja novih kadrov in 
njihovega pretoka v gospodarsko prakso. Skupščina SR Slo- 
venije je zaradi tega zahtevala posebna zagotovila ob pro- 
gramu opremljanja raziskovalnih organizacij, da bo oprema 
uporabljena v raziskovalnih organizacijah, ki so dovolj kako- 

vostne in imajo ustrezen mentorski kader, da bodo lahko 
zagotovili družbeno smotrno uporabo sredstev za kakovostno 
vzgojo kadrov. Pretok med znanostjo in razvojno dejavnostjo 
organizacij združenega dela je bil sprejet kot osnovno organi- 
zacijsko načelo in podlaga programiranja znanstvenih razi- 
skav ter dimenzioniranja obsega raziskovalne dejavnosti na 
posameznih disciplinarnih in interdisciplinarnih področjih. 
Priprave na srednjeročni plan 1986-1990 so potekale v smislu 
izbora znanstvenih področij, ki so pomembna za uresničeva- 
nje družbenih razvojnih ciljev in ki jih bo treba potrebam 
primerno kadrovsko okrepiti in zagotoviti prehajanje razisko- 
valnih skupin v gospodarsko preizkušanje inovacij. 

Ocenjeno je bilo, da inovativnosti ne bomo dvignili, če se 
razvojni podsistem ne bo ponovno v večjem obsegu oprl na 
znanstveno-raziskovalno dejavnost in če ne bomo le-te v petih 
letih okrepili z okoli 2000 raziskovalci, ki morajo iz znan- 
stveno-raziskovalne dejavnosti vstopiti v razvojno dejavnost 
obstoječih in novih gospodarskih organizacij. V načelu je bila 
tudi sprejeta usmeritev, da je možno povečati sredstva 
skupne porabe za znanost, v kolikor bodo pripravljeni kon- 
kretni programi razvoja te dejavnosti tako, da bo možna 
družbena kontrola pretokov in inovacijskega organiziranja v 
ozd. 

V predlogih srednjeročnih planov za obdobje 1986-1990 in 
dolgoročnih planov so bile te skupščinske usmeritve upošte- 
vane. V raziskovalnih skupnostih kvantitativno opredeljujejo 
kadrovske potrebe na znanstvenoraziskovalnih področjih in 
programskih usmeritvah skladno s prioritetnimi družbenimi 
razvojnimi težišči. Izhodišče predstavlja začrtani družbeni 
razvoj oziroma njegovi cilji, za katere je treba vzgojiti 
zadostno število mladih raziskovalcev, ki bodo sposobni ino- 
vativno prenašati znanje iz svetovne zakladnice znanj v 
tekočo družbeno prakso. 

Izpeljava odvisnosti osebnega dohodka od gospodarjenja 
in kakovosti dela je iz različnih razlogov uveljavila uravni- 
lovko, ki je zatrla najbolj ključno točko motivacijskega 
sistema za zagotavljanje inovacijskih sestavin združenega 
dela tako na ravni posameznika, delovne organizacije in na 
družbeni ravni. 

Prevladale so odločitve o zaostajanju sredstev za družbene 
dejavnosti za rastjo dohodka v gospodarstvu zaradi izgub 
gospodarstva, naraščanja zalog, obveznosti iz zadolževanja 
in preteklih odločitev o alokaciji družbenega proizvoda v že 
izbrane nove investicije. Zato je razvoj inovacijskega podsi- 
stema v zadnjih petih letih usodno zaostajal za potrebami, 
intervencijskimi posegi v letu 1985 pa so šele začetek njegove 
sanacije. 

Inovacijski podsistem je bil S posebnega zornega kota izpo- 
stavljen kritični analizi v Zvezi socialistične mladine Slovenije, 
ki je opozorila na vedno bolj pomembno prvino inovacijske 
kulture, to je na računalniško pismenost. Na pobudo ZSMS je 
Izvršni svet predložil skupščini študijo o stanju na področju 
usposabljanja ljudi za vključevanje v informacijsko tehnolo- 
gijo. Skupščina je sprejela ocene in usmeritve v zvezi s tem ter 
zavezala Izvršni svet za pobude, ki bi omogočale množičen 
dostop do hišnih računalnikov. Ocenjeno je bilo, da so sred- 
stvo za najhitrejše računalniško opismenjevanje. Izpostav- 
ljena je bila tudi zahteva po vstopu v informatizirano družbo, 
to je informacijsko pismenost, ki terja ustrezne spremembe v 
celotnem izobraževalnem sistemu in načinu shranjevanja 
družbenega znanja. 

Pomembno za inovativnost družbe je, da pravočasno raz- 
širja pahljačo znanstvenih disciplin. Na pobudo Izvršnega 
sveta je prišlo do sestavljanja multidisciplinarnega raziskoval- 
nega področja, orientiranega na biotehnološke sisteme. V 
pripravi je sestava raziskovalne skupine in programa za to 
področje, prilagojena našim možnostim in potrebam, s čimer 
je bila vpeljana specifična nova disciplinarna skupina v 
biotehničnih znanostih. Podobno je nastalo v zadnjem času 
novo interdisciplinarno znanstveno področje proizvodne 
kibernetike, ker je potreba po splošnem poznavanju socioteh- 
ničnih sistemov vedno večja. Splošno znanje o vseh oblikah 
dela z avtomatiziranimi tehničnimi sistemi predstavlja ključno 
znanje pri uveljavljanju večje produktivnosti in hitrejše prila- 
godljivosti proizvodnih obratov tehnološkim spremembam. 
Projekt robotizacije, ki ima težnje, da se organizira kot jugo- 
slovanski projekt, bi lahko na dva načina prispeval k poveče- 
vanju inovativne naravnanosti družbe v celoti. Po eni strani 
pomeni uvajanje robotov v proizvodnjo vračanje kapitala k 
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bolj mobilnim oblikam. Po drugi strani pa predstavlja projekt 
najširši poskus oblikovanja strategije v skupini samostojnih 
blagovnih proizvajalcev, ki bi lahko s skupnim financiranjem 
razvoja robotov in njihove uporabe veljali plansko obvladova- 
nje te proizvodnje na jugoslovanskem tržišču, kar bi ustvarilo 
konkurenčne pogoje za nastop na svetovnem tržišču. 

Razvojna sposobnost ozdov v povezavi z vrhunskimi razi- 
skovalnimi skupinami se je izkazala tudi ob začetnem organi- 
ziranju za morebitno sodelovanje v projektih Eureke, ko so 
ponudili blizu trideset projektov, ki smo se jih zmožni lotiti ob 
jugoslovanskem in mednarodnem povezovanju in ki lahko 
prispevajo k programskemu proizvodnemu prestrukturiranju. 
Projekti se nanašajo na naslednja področja: uporaba laserjev 
in senzorskih elementov v proizvodnji, fleksibilni proizvodni 
sistemi zasnovani na robotizaciji in na računalniško vodeni 
avtomatizaciji, umetna inteligenca in ekspertni sistemi, mikro- 
elektronska vezja po naročilu, izdelava standardov za izme- 
njavo programskih paketov, uporaba novih keramičnih viso- 
koodpornih materialov, biotehnološka izdelava sintetičnih 
semen in genetski inženiring. Zakon o temeljih sistema plani- 
ranja daje osnove za oblikovanje takoimenovanih skupnih 
programov, ki lahko predstavljajo primeren način medseboj- 
nega povezovanja ozdov v razvojno-proizvodne grupacije, ki 
bi skladno s strategijo razvoja SFRJ mogle uživati določeno 
podporo s strani države. 

Problemska konferenca ZK Slovenije junija 1984 je vzpod- 
budila podporo celovitemu sistemu inovativnosti, od odgo- 
vornosti poslovodnih delavcev za razvoj in inovacije preko 
vloge raziskovalno-razvojnih delavcev za strokovno dodelavo 
in vpeljavo inovacij do ravni tehničnih izboljšav in koristnih 
predlogov. Konferenca je nadalje razvila in idejno politično 
uveljavila koncept inovativnosti kot množičnega družbenega 
gibanja. Pokazala je na celoto sestavin inovacijske družbe od 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, strokovnega razvojnega 
dela in inventivnosti vse širših slojev delovnih ljudi do 
pomena ustvarjalnosti kot obče vrednote in dela kulture. 

V zadnjih letih se postopoma širi množična inventivna 
dejavnost v ozdih preko raznovrstnih organiziranih oblik 
spodbujanja inovatorjev. Doseženi rezultati kažejo, da se šte- 
vilo delavcev, ki so podali izboljševalne predloge sicer pove- 
čuje, toda še vedno bistveno zaostajamo za razvitim svetom 
tako glede vključenosti delavcev kot glede števila predlogov 
na delavca. Na mariborskem območju, kjer je tovrstna dejav- 
nost nekoliko bolje razvita, je na primer leta 1984 od 65.000 
delavcev okoli tritisoč petsto podalo predloge oziroma storilo 
izboljšave, kar znese pet odstotkov vseh. Daleč najbolj izstopa 
tam, kjer se med inovatorje uvršča tretjina delavcev, po 
kazalcu intenzivnosti investcijske dejavnosti pa vendar še 
zmeraj bistveno zaostaja za avtomobilsko industrijo po svetu. 
Uveljavljanje invencijske množičnosti je v veliki meri tudi 
zasluga Zveze sindikatov Slovenije, ki podpira urejanje samo- 
upravne regulative na tem področju v ozdih, nagrajevanje 
inovatorjev ter strokovno zajemanje in obravnavanje invencij- 
skih pobud. To dejavnost sistematično podpirajo tudi občin- 
ske raziskovalne skupnosti, ki namenjajo del sredstev za 
populariziranje in izpeljevanje invencij. 

Pomemben materialni prispevek k inovativnosti, ki pona- 
vadi sloni na raziskovalno-razvojnih dosežkih, daje tudi Ljub- 
ljanska banka s posebnimi ugodnimi posojili za sofinancira- 
nje inovacijskih projektov že od leta 1973 naprej. Skupno je 
do sredine lanskega leta podprla preko tristo projektov, med 
katerimi so bili najbolj uspešni izpeljani v delovnih organizaci- 
jah Iskre, Kladivarju Žiri, Tovarni avtomobilov Maribor, Žele- 
zarni Štore, Savi, Elanu, Krki, Industrijsko montažnem 
podjetju Bežigrad itd. Samo v letu 1984 je banka v ta namen 
plasirala preko ene milijarde din. 

Hitrejše uvajanje inovativnosti v združeno delo naj bi zago- 
tavljala tudi zakonodaja in ukrepi ekonomske politike. Razi- 
skovalne organizacije so oproščene nekaterih dajatev za 
infrastrukturo, oproščene so carine za uvoženo opremo in so 
izvzete iz zakonskih omejitev, ki zadnje čase sicer prepovedu- 
jejo uvoz opreme gospodarskim organizacijam. Uveljavljajo 
se pobude za oprostitev davka na tisti del dohodka, ki ga tozdi 
namenjajo za krepitev materialne podlage raziskovalne dejav- 
nosti in drugih sestavin inovacijske sposobnosti. 

Zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu ureja vlogo 
strokovne odgovornosti pri pripravi odločevalskih podlag o 
investicijah. Na podlagi družbenega dogovora o družbeni in 
ekonomski upravičenosti investicij se pripravlja republiški 

zakon, ki naj bi vpeljal ocenjevanje skladnosti investicijskih 
namenov ozdov z razvojem, začrtanim v družbeni plan SR 
Slovenije in Jugoslavije, ter okrepil strokovno presojo s 
podjetniških in družbenih vidikov. 

V razpravi je republiški zakon, ki naj bi uredil in spodbudil 
skupine delovnih ljudi in občanov k ustanavljanju delovnih 
organizacij. 

Spremembe zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela in sprejem novega zakona o sistemu družbenega planira- 
nja odpirajo možnosti za močnejše povezovanje razvojnih 
potreb ozdov z družbenimi dejavnostmi, ki gojijo inovacijske 
prvine, vključno z uvajanjem ustreznih sprememb v tako ime- 
novanih področnih zakonih teh oejavnosti. 

KLJUČNA SPOZNANJA 

Inovativnost delovnih ljudi v ozdih gospodarstva, družbenih 
dejavnosti in v upravi v zadnjem času po nekaterih kazalcih 
narašča. To je posledica organiziranih naporov subjektivnih 
sil in spleta okoliščin, ki vse bolj silijo k spremembi obnašanja 
in ravnanja. Vendar pa še vedno prevladujejo nezadovoljiva 
ekonomska in razvojna gibanja. Zato Izvršni svet ugotavlja, da 
inovativnost delovnih ljudi na vseh ravneh še vedno bistveno 
preveč zaostaja, da bi zmogli uresničiti preobrat k učinkovi- 
temu gospodarjenju, proizvodnemu prestrukturiranju, zmanj- 
ševanju zunanje zadolženosti in ustvarjanju podlag za dose- 
ganje skupnih razvojnih ciljev, ki bi krepili materialni in samo- 
upravni položaj ljudi. 

To je posledica dejstva, da po eni strani velika večina 
delovnih kolektivov danes še ne razpolaga z zadostnimi spo- 
sobnostmi in motiviranostjo za bistveno povečanje sedanje in 
prihodnje poslovne uspešnosti in da po drugi strani ni na delu 
dovolj ljudi, ki bi ustvarjali nove in bolj prodorne proizvodne 
programe, tudi v obliki novih blagovnih proizvajalcev. 
Temeljni vzrok za tako stanje izvira iz dejstva, da kolektivi niso 
poslovali v razmerah razvitega tržnega gospodarjenja in pod 
vplivom na plansko-tržno logiko oprte tekoče ekonomske 
politike. 

V preteklem desetletju in pol je bilo namreč zaradi sprva 
cenene tuje akumulacije, zaradi zaposlenosti znatnega dela 
delovne sile v tujih gospodarstvih, zaradi dosežene razvitosti 
domačih proizvajalnih sil in zaradi interesov raznih slojev ljudi 
po manj zahtevnem gospodarjenju z družbenimi sredstvi ter 
njihovih odporov zoper uvajanje potrebnih sprememb ter 
prilagajanje nanje, mogoče vzdrževati v osnovi ekstenziven 
način gospodarjenja in nizko učinkovitost celotne družbene 
reprodukcije. Zato so bili pri nas, za razliko od razvitega sveta 
in določenih dežel v razvoju, kriteriji učinkovitosti in intenziv- 
nosti uporabe proizvodnih tvorcev pogosto potisnjeni ob rob 
upravljalske pozornosti in odgovornosti tako v ozdih kot tudi 
v telesih, odgovornih za načrtovanje družbenega razvoja in 
oblikovanje ter izvajanje razvojne politike. Dejavniki in pogoji 
inovativnosti zato niso bili uveljavljeni niti celovito niti v učin- 
kovitem zaporedju. 

Jugoslavija se je v svojem razvoju nekajkrat soočila s spoz- 
nanjem, da mora s sistemi reformnih ukrepov premagovati iz 
tega izhajajoče razvojne zastoje oz. pospeševati razvojna 
gibanja. Uspešno izpeljavo teh družbenih namer so vselej 
zmanjševale objektivne značilnosti zaostalosti zlasti člove- 
škega dejavnika. Pri tem so bili ključnega pomena subjektivni 
odpori socialnih grupacij, ki bi jim moderniziranje struktur 
samoupravnega socializma, s pomočjo česar naj bi povečali 
njegovo učinkovitost, ogrozilo stabilnost njihovih položajev in 
jih primoralo, da se spustijo v trdo delo lastnega usposablja- 
nja za opravljanje ključnih strokovno-vodstvenih del ali pa se 
umikajo sposobnejšim. Take grupacije in od njih odvisni deli 
delavskega razreda so zato postajali nosilci interesa po izkriv- 
ljanju družbenoekonomskega položaja delovnih kolektivov in 
celih skupnosti, zato da bi lahko preživeli tudi, kadar trošijo 
družbena sredstva brez zadostnega prispevka k skupnosti. 

Navedeni način družbene reprodukcije se je v jedru ohranil 
še danes. Ker ni terjal odgovorne naslonitve na znanje, je 
njegova najtežja posledica, da ni spodbujal in silil ljudi k 
pridobivanju strokovnih sposobnosti, potrebnih za inovacij- 
sko razreševanje razvojnih problemov in premagovanje kriz- 
nih gibanj v smeri preporoda proizvajalnih in upravljalskih 
moči skupnosti. Se več, mnogo ljudi, zlasti mladih, z izkaza- 
nimi sposobnostmi, še pogosteje pa vsaj z izpisanimi spriče- 
vali formalne izobrazbe, ni bilo postavljenih v okoliščine, ko bi 
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mogli prevzeti upravljalske in delovne odgovornosti in z rezulr 
tati izkazovati svoje sposobnosti. To v polni meri velja tudi za 
znanstvenoraziskovalno dejavnost, inovativno razvojno dejav- 
nost in inventivno dejavnost delavcev. Posledica je bila njihov 
nezadostni razvoj in razmah, pristajanje na pasivno preživetje 
in odmikanje od živih problemov življenja in dela ljudi ter 
njihovih organizacij in skupnosti. V času, ko se vse bolj 
prebija spoznanje o vodilnem pomenu strokovnosti in inova- 
tivnosti, se zato soočamo z objektivno in subjektivno nedora- 
slostjo celih področij ali oddelkov znanstveno-raziskovalne in 
drugih strokovnih dejavnosti, da bi se mogli bolj produktivno 
odzvati naraščajočim potrebam po njihovem upravljalskem 
razvojnem angažiranju. 

Zastoji pri izvajanju prve faze stabilizacijskega programa in 
nerazrešena vprašanja o njegovi nadaljnji operacionalizaciji 
zato v osnovi izvirajo iz še nezadosti priznanega spoznanja, 
da v Jugoslaviji obstajajo odpori proti uveljavljanju plansko- 
tržne prisile, ker bi njena uvedba brezobzirno izkazala eko- 
nomsko neuspešnost širokega dela gospodarstva in ogrozila 
socialno varnost velikega števila zaposlenih. V Jugoslaviji 
namreč očitno še ne razpolagamo z zadostnimi zmoglji- 
vostmi, ki bi jih mogli vpreči v množično tvorjenje novih 
proizvoden), s katerimi bi lahko produktivno zaposlili obširne, 
sedaj neproduktivno zaposlene proizvajalne sile. Brez aktivi- 
ranja novih proizvodenj ni mogoče sprostiti ekonomsko-trž- 
nih zakonitosti, ker bi privedle do težkih družbeno-političnih 
posledic. Brez sprostitve ekonomsko-tržnih zakonitosti in 
samoupravnega planiranja na podlagi tržne informatike pa ni 
mogoče razviti dolgoročno zanesljive materialne podlage 
družbenega življenja. Od uspešne razrešitve navedenega pro- 
tislovja pa je odvisen tako nadaljnji gospodarski razvoj, kot 
tudi razvoj celotnega samoupravnega sistema. Brez vgraditve 
sistemskega ekonomskega motiviranja ljudi za inovacijsko 
gibanje, za spreminjanje družbe v inovativno družbo, bo 
oblast delovnih ljudi ogrožena in utegne biti spodkopana. 

Nadaljnje izvajanje stabilizacijskega programa in doseganje 
strateških družbenih razvojnih ciljev zato terja toliko bolj 
zahtevno analizo in spoznanje o uravnoteženi celoti dejavni- 
kov inovativnosti in sprejemljivih načinov uvajanja družbenih 
sprememb. Izvršni svet meni, da so osnovnega pomena tista 
sredstva, ki trajno povečujejo in sproščajo inovacijsko moč 
delovnih ljudi in jih spodbujajo k njeni uporabi v upravljanju 
in proizvodnem delu. To je hkrati tudi osnovni način za 
krepitev samoupravnega položaja ljudi in mobilizacijo njiho- 
vih ustvarjalnih zmožnosti. Sprožilnega pomena pa je uvedba 
ekonomske motivacije subjektov upravljanja in usmeritev 
vseh danes razpoložljivih inovacijskih zmogljivosti k organizi- 
ranju novih proizvodenj. To pa predpostavlja širitev znan- 
stvenoraziskovalnih in razvojnih zmogljivosti ter uvedbo 
modernega pojmovanja znanstveno-raziskovalne in razvojne 
dejavnosti, namreč kot proizvajalcev novih proizvodenj in 
dajalcev strokovnih podlag za razvojno učinkovito družbeno 
upravljanje. 

Za učinkovito uveljavljanje samoupravnosti na področju 
družbene lastnine so zlasti odgovorna najvišja delegatsko - 
skupščinska telesa in njihovi izvršilni organi, ki morajo tudi 
začeti s postopki za potrebne spremembe. Z ustavnimi poo- 
blastili, ki jih imajo in s kar najglobljo strokovno odgovor- 
nostjo so dolžni odkrivati in pripravljati takšne celovite 
ukrepe, kakršni bodo porajali in spodbujali množično inova- 
tivnost vseh združenih delavcev, in to na vseh ravneh inovira- 
nja. Uresničevanje stabilizacijskega programa zahteva torej 
izjemno odgovorno ravnanje omenjenih organov, še posebej 
pri ustvarjanju in zagotavljanju sistemskih rešitev, ki bi spod- 
bujevale in dobesedno silile v inovacijsko dejavnost, prav tako 
pri uresničevanju možnosti za ustrezno usmerjanje oziroma 
podpiranje znanstveno raziskovalnega in visokošolskega 
področja kot strateških inovativnostnih področij, in končno 
tudi pri krepitvi samoupravne samostojnosti in odgovornosti 
ozdov, ko gre za organizacijsko proizvodnjo oziroma razpola- 
ganje z dosežki. Ta odgovornost je nadvse velika, saj je 
sorazmerna epohalnemu družbenoinovacijskemu poskusu - 
graditvi samoupravnega socializma. 

SMERI INOVACIJSKE POLITIKE 

V analizi izpostavljene dejavnike, ki v naših okoliščinah 
bistveno vplivajo na stopnjo inovativnosti združenih delavcev, 
je treba postaviti v široko strokovno obravnavo in organizirati 

najširšo družbeno aktivnost za njihovo ocenitev, usklajevanje 
in izpeljavo, za katero bomo skupno ugotovili, da je najbolj 
primerna. 

V ta namen zato Izvršni svet predlaga, da ga Skupščina SR 
Slovenije v svojih ugotovitvah, stališčih in sklepih ob analizi 
uveljavljanja inovativnosti združenih delavcev zaveže k aktiv- 
nostim, ki jih lahko sproža in izvaja v svoji pristojnosti, ter 
priporoča zlasti udeležencem Družbenega dogovora o inova- 
cijah in nekaterim drugim družbenim subjektom, naj v okviru 
dogovora in svojih pristojnosti nadalje operacionalizirajo 
svoje aktivnosti za povečevanje družbene inovativnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj bi: 
1. na področju zvezne zakonodaje dajal pobude za urejanje 

zadev v skladu z inovacijsko naravnanostjo opiranja na lastne 
moči; 

2. predlagal povečanje amortizacijskih stopenj opreme in 
tehnologij na raven moralnega zastarevanja; 

3. predlagal preureditev patentne zakonodaje, da bi pove- 
čali uvoz znanja za razvoj in pospešil prenašanje tehnologij 
na enotnem jugoslovanskem trgu; 

4. predlagal usklajevanje standardizacije z evropskimi in 
mednarodnimi standardi in ureditev dobave tujih standardov; 

5. se zavzema za uveljavljanje mobilnosti proizvodnih tvor- 
cev, njihovih realnih cen in za strokovno presojo ustreznosti 
motivacijskega sistema delitve dohodka na osnovi merila 
uspešnosti gospodarjenja, ki naj bi postalo izhodiščni kriterij 
za ocenjevanje inovativnosti kolektivov, organiziranih v bla- 
govni proizvodnji; 

6. glede zakonodaje, ki ureja medsebojna delovna raz- 
merja in delitev dohodka ter osebnega dohodka, predlagal 
izpeljavo stabilizacijskega programa tako, da se v ekonom- 
skem motivacijskem sistemu osebni dohodek in akumulacija 
ne bosta mogla medsebojno izrivati, ampak se bosta razmeje- 
vala v odvisnosti od dosežene kakovosti gospodarjenja delav- 
cev v blagovni proizvodnji; 

7. v zakonih in družbenih dogovorih uveljavljal razlikovanje 
ugotavljanja delovnega prispevka delavcev k rezultatom 
skupnega dela med dejavnostmi neposredne proizvodnje, 
poslovodenja proizvodnje, razvojne dejavnosti in strateškega 
vodenja delovnih organizacij sestavljenih organizacij in dru- 
gih asociacij za blagovno proizvodnjo in družbene dejavnosti; 

8. v zakonu o združenem delu predlagal spremembe za 
povečanje odgovornosti delavcev v razvojnih funkcijah v 
delovnih organizacijah za ugotavljanje tržnega položaja, teh- 
nološko in poslovno analizo in inoviranje tehnološke struk- 
ture v delovnih organizacijah; 

9. spodbujal ozde k oblikovanju skupne strategije zaradi 
skupnih ciljev, zlasti za nastope na svetovnem trgu; 

10. z zakonom o ugotavljanju družbene smotrnosti investi- 
cij, ki je republiška izpeljava določil Zakona o razširjeni repro- 
dukciji in minulem delu, uveljavil mero uspešnosti kot izho- 
diščno kategorijo za ocenjevanje samoupravnega položaja 
delavcev po izpeljavi investicije, in spodbujal strokovne 
organe družbenopolitičnih skupnosti k dvigovanju kakovosti 
in učinkovitosti njihovega ugotavljanja posledic naložb za 
družbeno reprodukcijo; 

11. predlagal prilagoditi statistične raziskave potrebam 
celovitega in sočasnega spremljanja sestavin inovativnosti in 
krčiti število raziskav, ki ne dajejo za upravljanje ključnih 
podatkov; 

12. usmerjal davčno politiko v zmanjševanje in oprostitev 
obveznosti iz dohodka tozdov, ki vlagajo v razvoj in sestavine 
inovacijske spodobnosti; 

13. s tekočo ekonomsko politiko zagotavljal materialne 
podlage za skladen razvoj tistega dela inovacijskega sistema, 
ki ga financiramo iz sredstev skupne porabe. Prvi pogoj za 
uresničevanje take politike je izpeljava programiranja razisko- 
valne dejavnosti in načrtnega prerazporejanja raziskovalnih 
kadrov za uresničevanje družbenih razvojnih projektov; 

14. razvijal normativno ureditev individualne razpolagalne 
pravice delavcev nad tehnološkimi informacijami, ki so jih 
pomagali ustvarjati in uveljavljati s skupinskim raziskovalnim 
delom, in osebnega dela na področju raziskovalno razvojnih 
oblik inovacijske dejavnosti ob družbeno določenih pogojih; 

15. v sistemski zakonodaji zavzemal za nadaljnje uveljavlja- 
nje samoupravnega položaja delavcev s tem, da bi združeva- 
nje dela dosledno potekalo na osnovi ugotavljanja delavčevih 
sposobnosti, in da tehnična delitev dela postane predmet 
upravljalske in s tem inovacijske aktivnosti delavcev; 
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16. predlagal in podpiral spremembo zakonodaje o sanaci- 
jah, stečaju in prenehanju ozdov ter ustanavljanju novih 
delovnih organizacij tako, da bo omogočena gibljivost pro- 
dukcijskih tvorcev, potrebna za premagovanje socialnih 
težav, ki nastopajo pri prestrukturiranju gospodarstva in spre- 
minjanju tehnične delitve dela; 

17. si pri razvijanju delegatskega sistema prizadeval uve- 
ljavljati dopolnitve, ki bodo v samoupravnih interesnih skup- 
nostih okrepile izražanje širših družbenih in skupnih intere- 
sov tako, da bi med delegati uporabnikov dobili ustrezno 
mesto tudi predstavniki delegatsko-skupščinskih teles občin 
in republike, samoupravnih teles sistemov združenega dela, 
organov poslovnih skupnosti in družbenopolitičnih organi- 
zacij. 

Poleg tega naj bi Izvršni svet Skupšine SR Slovenije kot 
podpisnik Družbenega dogovora o inovacijah udeležencem 
dogovora predlagal prenovitev dogovora in oblikovanje 
usklajenega programa aktivnosti za povečevanje inovativno- 
sti združenih delavcev. 

Predlagali naj bi zlasti razvijanje informacijskega sistema za 
spremljanje inovativnosti združenih delavcev za ugotavljanje 
stanja dejavnikov inovativnosti. V tej luči naj bi bile informa- 
cijske naloge udeležencev razdeljene takole: 

- Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnolo- 
gijo skupaj z Zavodom SR Slovenije za družbeno planiranje 
zagotavlja strokovne analitične podlage in sistemsko analizo 
makroekonomske odzivnosti ter učinkovanja dejavnikov ino- 
vativnosti; 

- Zavod za družbeno planiranje daje ocene povečevanja 
makroekonomske odzivnosti in doseganja stabilizacijskih 
ciljev, analitične ocene stanja v gospodarstvu in družbenih 
dejavnikov v luči makroekonomske odzivnosti, 

- Zveza sindikatov Slovenije zagotavlja informacije o zado- 
voljevanju potreb in interesov delovnih ljudi in občanov, 

- V SZOL se organizira predhodno preverjanje vseh predvi- 
denih ukrepov kateregakoli udeleženca v tem družbeno-raz- 
vojnem projektu in njihovo medsebojno usklajevanje ter siste- 
matično goji javnost pluralizma interesov; 

- Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja informacije o 
ekonomsko analitičnih podlagah za dogovarjanje blagovnih 
proizvajalcev o strategijah tehnološkega razvoja in skupnih 
vlaganjih v razvojno dejavnost o potrebah po kadrih za razvoj 
v delovnih organizacijah in za uresničevanje strategije gospo- 
darskega in tehnološkega razvoja; 

- Raziskovalna skupnost Slovenije zagotavlja informacije o 
inovacijskih zmogljivostih, ki jih družba v okviru interesnih 
skupnosti vzgaja kot skupno podlago razvoja, to je o razisko- 
valcih in njihovem angažiranju v raziskovalni dejavnosti in 
druge podatke o stanju v znanstvenoraziskovalnem sistemu 
kot so na primer: izbrana disciplinarna področja, programska 
orientacija in obseg, kakovost raziskovalnih dosežkov, realizi- 
ran pretok angažiranih zmogljivosti iz znanstveno-razisko- 
valne dejavnosti v razvojno dejavnost in v druge dejavnosti 
znotraj inovacijskega sistema, 

- Izobraževalna skupnost Slovenije bo zagotavljala tekoče 
informacije o stanju v izobraževanju, o izobraževalnih progra- 
mih, strukturi diplomantov itd. 

- delovne organizacije, ki so najbolj izpostavljene konku- 
renci na svetovnem trgu, naj bi prispevale informacije o delo- 
vanju predpisov na področjih, ki so vezana na inovacijsko 
sposobnost. 

Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije priporoča 
spodaj navedenim družbenim subjektom, naj v skladu s svo- 
jimi pristojnostmi, svojo dosedanjo usmerjenostjo in medse- 
bojno usklajeno v praktičnem delovanju prvenstveno okrepijo 
in nadalje razvijajo tiste aktivnosti, ki so ključne za pospeše- 
vanje inovacijskega gibanja. 
Socialistična zveza delovnega ljudstva 

V SZDL naj bi spremljali povečevanje inovativnosti v celoti 
in analizirali učinkovitost posameznih dejavnikov inovativno- 
sti, preverjali uspešnost politik z vidika pravočasnega spremi- 
njanja stanja v inovacijskem sistemu, zlasti pa preverjali giba- 
nje v materialnem položaju delovnih ljudi in občanov, njihove 
možnosti za zadovoljevanje temeljnih potreb in interesov in 
splošno družbeno klimo. Najbolj učinkovito sredstvo za dose- 
ganje teh namenov je nadaljnja demokratizacija javnosti plu- 
ralizma interesov. Odgovorni udeleženci inovacijske dejavno- 
sti na družbeni ravni bi s tem pridobivali izhodiščne informa- 
cije za izbor politik. 

Zveza sindikatov Slovenije 
Sindikat naj usmerja inovativnost delovnih ljudi v izboljša- 

nju pogojev dela in rast razpoložljivega dohodka delavcev v 
delovnih organizacijah, da bi lahko povečevali število produk- 
tivnih delovnih mest in zagotavljali zaposlitvene možnosti 
iskalcem zaposlitve. Sindikat naj bi se tudi zavzemal za razpo- 
rejanje delavcev v tehnični delitvi dela na podlagi odgovorno- 
sti poslovodnih organov za tehnično delitev dela in skladno s 
skupnim interesom vseh delavcev v temeljni organizaciji za 
povečevanje razpoložljivega dohodka. 

Gospodarska zbornica Slovenije 
Gospodarska zbornica Slovenije naj organizira zagotavlja- 

nje analitičnih podlag za predvidevanje možnosti in ocenjeva- 
nja družbene smotrnosti oblikovanja strategije tehnološkega 
razvoja. Zagotovila naj bi povezovanje pri naporih za obliko- 
vanje strategije na jugoslovanskem trgu v celoti. Zavzema naj 
se za organiziranje poslovno planskih skupnosti pri izvajanju 
posameznih strategij, ki lahko postanejo podlaga za progra- 
miranje in določanje perspektivnega kadrovskega obsega 
raziskovalnih skupin v znanstveno-raziskovalni dejavnosti. 

Raziskovalna skupnost Slovenije in posebne raziskovalne 
skupnosti 

V raziskovalni skupnosti naj uporabniki jasneje izražajo 
svoje razvojne cilje in s tem pripravljajo neobhodna izhodišča 
za programiranje raziskovalne dejavnosti. Iz raziskovalnega in 
vodilnega poslovodnega kadra pomembnejših gospodarskih 
organizacij je treba oblikovati ekspertne skupine, ki trajno 
spremljajo soodvisnost skupnega raziskovalnega programa 
in družbenih razvojnih usmeritev. Na tej podlagi je treba 
pripravljati letne in srednjeročne plane raziskovalne dejavno- 
sti. V politiki financiranja raziskovalnih skupin je treba uvelja- 
viti dodatne principe organiziranja in pogoje za dodeljevanje 
sredstev tako, da bo zagotovljeno večanje inovacijskih zmog- 
ljivosti s kadri, ki vanje vstopajo skozi znanstveno-razisko- 
valno delo ali ki se ob delu raziskovalno izpopolnjujejo in si na 
ta način povečujejo inovacijske možnosti. 

Zagotoviti bo treba informacijski sistem za spremljanje dela 
in gibanja kadrov v celotnem inovacijskem sistemu, ki sega 
od izobraževanja, preko znanstveno raziskovalnega dela, 
množičnega vključevanja vseh delavcev v razvojno dejavnost 
ozdov, razvojnega, pilotno proizvodnega do investicijskega in 
poslovodnega dela. Strokovni kadri v raziskovalnih organiza- 
cijah morajo biti vedno na razpolago za svetovanje organom 
družbene skupnosti, kadar gre za problematiko z njihovega 
področja. Uporabo združenih sredstev je treba utemeljiti z 
delom v najkvalitetnejših raziskovalnih skupinah in z odgo- 
vornostjo mentorskih kadrov, da bodo mladi raziskovalci v 
najkrajšem možnem času dosegli sposobnost komuniciranja 
z naprednimi znanstvenimi centri v svetu in se preverjali z 
inventivno prakso. 

V posebnih raziskovalnih skupnostih bodo uporabniki 
opravili izbor svojih skupnih razvojnih projektov in skupno 
sofinancirali raziskovalne skupine, ki delajo v teh projektih. 

Univerzi 
Obe univerzi in ostale samostojne raziskovalne organizacije 

naj skupno z ostalimi subjekti posebnih izobraževalnih skup- 
nosti spodbujajo in omogočajo povečevanje vpisa v naravo- 
slovne, tehnične in biotehnične smeri in povečujejo možnosti 
individualnega izbora študijskih programov tudi na dodiplom- 
ski stopnji. Skupno z izobraževalnimi in raziskovalnimi skup- 
nostmi naj krepijo delo raziskovalnih skupin in v njihovem 
okviru podiplomsko usposabljanje strokovnjakov, oblikujejo 
skupne raziskovalne centre. Univerzi naj se »čim tesneje 
delovno povezujeta z raziskovalnimi in tudi proizvodnimi 
organizacijami, ki imajo pogoje za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti kot sestavine izobraževanja. 

Poslovna skupnost raziskovalnih organizacij 
Poslovna skupnost raziskovalnih organizacij naj kot svojo 

pomembno dejavnost razvije skrb za skupno in racionalno 
nabavo uporabljanje in obnavljanje raziskovalne opreme, 
združevanje amortizacije za financiranje nabave nove 
opreme, skrbi za oblikovanje znanstvenotehnološkega infor- 
macijskega sistema, pripravo izvajalskih raziskovalno razvoj- 
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nih skupin iz večih raziskovalnih organizacij za večje razvojne 
projekte v gospodarstvu pri izvajanju dogovorjene strategije, 
daje pomoč raziskovalnim organizacijam pri urejanju pravnih 
in organizacijskih vidikov njihovega poslovanja in odnosov 
svobodne menjave dela. 

Banke 
Subjekti upravljanja naj preko bank izpeljejo odločanje o 

naložbi družbenih sredstev glede na rezultate izražene z 
dogovorjeno mero uspešnosti gospodarjenja z družbenimi 
sredstvi. Skladno s tem naj bi banke povečale posojila za 
inovativne projekte in inovativne organizacije vseh vrst. 

Svetovalne organizacije 
Svetovalne organizacije naj bi kritično analizirale svojo 

strokovno svetovalno ponudbo in poenotile izhodišča zlasti 
pri organizacijah in informacijskem inženiringu, ki mora biti 
čim bolj prilagojen najsodobnejšim spoznanjem o inovativnih 
organizacijskih in motivacijskih strukturah. V ta namen bi bilo 
v podporo hitrejšemu prestrukturiranju, če bi svetovalne 
organizacije izoblikovale svojo strategijo uvajanja moderne 
organizacije in poslovanja v blagovni produkciji. Svetovalne 
organizacije bodo morale prevzemati večjo odgovornost za 
posledice svojih strokovnih nasvetov in študij. Podpirati je 
treba nastajanje novih svetovalnih skupin in ustanov, kjer jih 
sedaj ni ali pa ne zadoščajo potrebam. 

Zveza organizacij za tehnično kulturo 
Zveza organizacij za tehnično kulturo naj skrbi za tehnično 

izobraževanje najširšega kroga mladih in s tem ustvarja 
splošne pogoje za povečevanje ustvarjalnosti in usmerjanje v 
tekmovalnost. Takemu delovanju Zveze je treba prilagoditi 
predpise o materialnem poslovanju tovrstnih organizacij, da 
bi si lahko z lastnim delom okrepile materialno osnovo za 
svoje programe. 

Dogovor o kadrovski politiki 
Koordinacijski odbor udeležencev dogovora naj uveljavlja 

prednostni položaj kadrom, ki so bolj inovativni in ki uspeš- 
neje podpirajo inovativnost v ozdih. 

Sredstva javnega obveščanja 
Tisk, radio in televizija v obveščanje javnosti uvajajo opise 

stvarnih gospodarskih gibanj in informirajo o sprejetih usme- 
ritvah za povečevanje inovativnosti, izvajanju teh usmeritev in 
stanju inovativnosti. Zlasti naj delovne ljudi in občane obveš- 
čajo o inovativnih oblikah organiziranja, o prispevku, ki ga 
dajejo kolektivi k razpoložljivemu družbenem proizvodu ter 
kritično razgaljajo ovire za inovativnost. 

Izvršni svet tudi predlaga, da Skupščina SR Slovenije pripo- 
roča Zvezi socialistične mladine Slovenije in Društvu izumite- 
ljev in avtorjev tehničnih izboljšav, naj proučita možnost za 
udeležbo v Družbenem dogovoru o inovacijah. 

RAZISKOVALNA SKUPNOST SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

RAZISKOVALNI PROGRAM 

Raziskovalne skupnosti Slovenije s 

programom raziskav za preseganje 

tehnološkega in znanstvenega 

raziskovanja* 

V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990 so 
skladno z načrtovano politiko družbenega razvoja SR Slove- 
nije opredeljene tudi naloge na področju raziskovalne dejav- 
nosti, ki naj bi težile k uresničevanju naslednjih ciljev: 

1. ustvarjanje in pridobivanje znanja, potrebnega za druž- 
beni razvoj in še posebej za gospodarski razvoj in enako- 
pravno vključevanje v mednarodne znanstvene tokove in 
menjavo dela, kot tudi ustvarjanje znanja, potrebnega za 
ohranitev in poglabljanje nacionalne identitete in samouprav- 
nega socialističnega razvoja in hkratno 

2. usposabljanje kadrov, ki bodo sposobni nositi inovacij- 
sko prestrukturiranje gospodarstva in širše družbe, kar je 
potrebno za enakopravnejše vključevanje v mednarodno deli- 
tev dela in obnovo ter pomladitev raziskovalnega kadra, 

3. obnovitev in posodobitev raziskovalne opreme in druge 
raziskovalne infrastrukture (informacijski sistemi, strokovna 
literatura itd.) za doseganje navedenih ciljev. 

Gornji družbeni cilji izhajajo iz spoznanja, da bo novi tehno- 
loški val, ki ga pogojuje hiter razvoj znanosti v svetu, povzročil 
- in tudi že povzroča - globoke spremembe ne le v razvoju 
proizvajalnih sil, temveč tudi v delitvi dela pri nas in v svetu, v 
usmerjanju akumulacije, v preslojevanju prebivalstva in v 
motivacijskih mehanizmih delavcev. Učinkovit prenos novih 

* Srednjeročni plan Raziskovalne skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 
bo objavljen v Raziskovalcu štev. 1-2 

tehnologij in vključevanje v mednarodno delitev dela v novih 
pogojih zahtevata predhodno prilagajanje celotne družbe na 
tehnološke spremembe. Materialna proizvodnja in njena vpe- 
tost v mednarodne tokove ter tehnologija družbenega uprav- 
ljanja bosta dosegli raven, ki zahteva izjemno hiter in učinko- 
vit razvoj novega znanja in kadrov, ki to znanje sproti uporab- 
ljajo. Vsako zaostajanje v razvoju in uporabi novega znanja bo 
povzročilo ne le povečanje tehnološkega zaostajanja in blo- 
kado tehnološkega prenosa, temveč tudi povečanje stroškov 
proizvodnje, zmanjševanje mednarodne konkurenčnosti, 
zgubljanje trgov in dohodka ter splošno neracionalnost in 
družbeno neučinkovitost. 

Da bi uresničili navedene družbene cilje in še zlasti, da bi 
zmanjšali tehnološko zaostajanje za razvitim svetom, je v 
srednjeročnem planu Raziskovalne skupnosti Slovenije načr- 
tovano: 

Ad 1. da se v skupnem raziskovalnem programu, ki vklju- 
čuje temeljne in dolgoročne raziskave v naravoslovno-mate- 
matičnih, tehniških, biotehniških, medicinskih, družboslovnih 
in humanističnih vedah, potrebnih za skladen družbeni raz- 
voj, nameni pomembno vlogo programu raziskav za prese- 
ganje znanstvenega in tehnološkega zaostajanja za razvi- 
tim svetom. V ta namen so bili v skupnem programu RSS 
izdvojeni tisti programski sklepi, ki so neposredno vključeni v 
oblikovanje raziskovalne osnove za preseganje tehnološkega 
zaostajanja. Pri tem gre za tiste osnovne raziskave v naravo- 
slovno-matematičnih (N), tehniških (T), biotehniških (B), 
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medicinskih (M), družboslovnih (D) in humanističnih (H) 
vedah, ki dajejo znanje in kadre za hitrejši razvoj na nasled- 
njih dogovorjenih družbenih razvojnih usmeritvah: 

1. Razvoj samoupravnega družbenega in ekonomskega 
sistema ter obrambne in samozaščitne sposobnosti družbe 
14 D 

2. Varčevanje z energijo in njeno racionalnejše preobliko- 
vanje: 10,5 T + 4 N 

3. Proizvodna kibernetika z robotizacijo: 14 T + 1 M + 2 N 
4. Teleinformatika z optoelektroniko: 10 N + 8 T 
5. Mikroelektronika: 13 T + 3 N 
6. Biotehnologija: 6,76 B + 7N + 1M + 3T 
7. Novi materiali v visokih tehnologijah: 10 N + 6,8 T 
8. Procesna tehnika: 1 N + 8,35 T 
9. Konstrukcijska tehnika: 6 T 

10. Intenziviranje kmetijske proizvodnje ob ekološkem rav- 
notežju: 3 N + 15,24 B 

11. Izboljšanje in varstvo zdravja: 15 M 
12. Varstvo in humanizacija človekovega okolja in gospo- 

darjenje v prostoru in s prostorom: 2 N + 1 M + 1,35 T 
13. Narodna identiteta: 14 H 
Poudariti je treba, da je celotni skupni raziskovalni program 

RSS obljkovan tako, da omogoča preseganje znanstvenega in 
tehnološkega zaostajanja za razvitim svetom, da pa gornja 
tabela kaže korelacijo med porazdelitvijo dodatnih razisko- 
valnih kapacitet, namenjenih za izvajanje prednostnih razi- 
skav po vedah v I. 86 in dogovorjenimi družbenimi razvojnimi 
usmeritvami. Skupno število raziskovalcev, namenjenih za 
okrepitev osnovnih raziskav na programskih sklopih, ki so 
vključeni v oblikovanje raziskovalne osnove za preseganje 
tehnološkega zaostajanja, je tako 181 FTE. Podrobnejša 
porazdelitev je razvidna iz materiala, pripravljenega za Skupš- 
čino RSS. 

Na področju tehniških ved so usmerjeni raziskovalni pro- 
grami koncipirani tako, da bodo rezultati raziskovalnega dela 
omogočali: 

- inovirati proizvode strojne, elektro, kemične in drugih 
industrij in dvigniti njihovo kvaliteto in konkurenčnost na 
svetovnih tržiščih, 

- razvijati in uvajati nove učinkovitejše delovne metode v 
razvoju, konstruiranju, planiranju in proizvodnji novih proiz- 
vodov ter vodenju in organiziranju proizvodnje; razvijati in 
uvajati fleksibilne računalniško krmiljene obdelovalne, 
strežne, transportne m druge sisteme, ki omogočajo zvečanje 
produktivnosti dela in povečanje izkoristka delovnih sredstev 
od sedanjih cca 20% na 50%, 

- selektivni razvoj novih kovinskih, tekstilnih, umetnih in 
drugih materialov in kompozitov, ki bodo zmanjšali našo 
odvisnost od uvoza in doprinesli k zmanjšanju porabe ener- 
gije na enoto proizvoda. 

Posebej bodo intenzivirane raziskave, ki nudijo znanstveno 
in tehnološko podporo za posodabljanje energetskih proce- 
sov in uvajanje energetsko intenzivnih tehnologij, za pridobi- 
vanje novega znanja s področja pretvarjanja in rabe energije 
in druge raziskave s področja varčevanja z energijo in nje- 
nega racionalnejšega preoblikovanja. Z ustreznimi rešitvami 
in optimizacijo vodenja energetskih procesov je možno zni- 
žati potrošnjo goriv za 20 do 25% ob vlaganjih, ki se vrnejo v 2 
do 5 letih. 

Prav tako bodo posebej intezivirane raziskave s področja 
proizvodne kibernetike z robotiko, ki razvijajo osnove za 
uvajanje računalniške tehnologije v našo proizvodnjo. Uvajali 
bomo fleksibilno avtomatizacijo delovnih postopkov v proiz- 
vodnih sistemih kot konstruiranje s pomočjo računalnikov, 
formiranje obdelovalnih celic in obdelovalnih sistemov, upo- 
rabo sodobnih računalniških metod za pripravo proizvodnje 
ter vodenje celotnega proizvodnega procesa. S tem se bo 
dvignila izkoriščenost proizvodnih procesov od sedanjih 20% 
na 50% do leta 1990 in omogočilo uvajanje novih proizvodov 
visoke tehnologije kot so računalniško krmiljene modularno 
grajene delovne in obdelovalne enote in sistemi, roboti, 
merilni sistemi z računalniškim krmiljenjem itd. Poudariti je 
treba, da cilj omenjenih raziskav s področja visoke tehnolo- 
gije ni izvažanje robotov ali drugih visokotehniških proizvo- 
dov - čeprav tudi tega ne izključujemo - temveč to, da z 
visokimi tehnologijami in boljšo tehnologijo upravljanja pod- 
premo tisto industrijo, ki je nosilec razvoja in izvoza (strojna, 
elektro, lesna, kemična, tekstilna, usnjarska in druaa indu- 
strija). 

Posebej bodo intenzivirane tudi raziskave s področij: 
- mikroelektronike kot osnove za posodabljanje proiz- 

vodne industrije, ki ustvarja 75% bruto nacionalnega dohodka 
v SRS, 

- teleinformatike, ki bodo usmerjene predvsem v razi- 
skave digitalnih komunikacijskih sistemov na prenosu, mani- 
pulaciji in komutaciji informacij, 

- konstrukcijske tehnike, ki zajemajo CAD/CAM tehnolo- 
gijo ter razvoj metod za posamezne dele in celoto konstrukcij- 
skega procesa, simulacijo delovanja in preizkušanje funkcij- 
skih lastnosti proizvodov, 

- procesne tehnike, ki zajemajo tako uvajanje računalni- 
ško vodenih procesov v živilski in farmacevtski industriji, 
transportu goriv kot tudi optimizacijo delovnih procesov, 

- razvoja novih anorganskih materialov z visoko trd- 
nostjo, žilavostjo in korozijsko odpornostjo, kot so materiali 
za rezilna orodja, konstrukcijski materiali v kemijski in 
motorni industriji, novi kovinski materiali, nove magnetne 
zlitine s posebnimi električnimi lastnostmi, kovinska stekla in 
zlitine z ultrafinimi zrni, materiali za visokotemperaturno pro- 
cesno tehniko, izboljšani gradbeni in kompozitni materiali ter 
specialna vlakna. Prav tako nameravamo intenzivirati razvoj 
novih prevodnih polimerov s posebnimi električnimi last- 
nostmi. 

Na interdisciplinarnem področju biotehnologije bodo inte- 
zivirane raziskave s področij, ki posegajo v reprodukcijo, 
metabolizem in regulacijo živih sistemov in omogočajo uvaja- 
nje novih metod v kemijsko, farmacevtsko in kmetijsko proiz- 
vodnjo ob uporabi genskega inženirstva, mikrobiologije, 
biokemije, biokemijskega inženirstva in molekularne biolo- 
gije. 

Na interdisciplinarnem področju varstva in humanizacije 
človekovega okolja in gospodarjenja v prostoru in s prosto- 
rom bomo razvijali ekonomske, prostorske, sociološke, kme- 
tijske, geografske, demografske, naravnovarstvene, pro- 
metne, tehniške, biotehniške, energetske in druge raziskave 
razvojnih potencialov določenih regij in njihovega integrira- 
nja v celovit razvoj SR Slovenije. 

Na področju biotehniških ved usmerjeni raziskovalni pro- 
grami zajemajo področja kmetijstva, živilstva, gozdarstva, 
lesarstva in veterinarstva ter so usmerjeni v povečanje pride- 
lave hrane ob zvečanju produktivnosti in doseganju relativne 
pocenitve kmetijskih izdelkov. Hkrati pa so v raziskavah upo- 
števane tudi vse ostrejše zahteve po vrastvu okolja, ohranja- 
nju in zboljševanju rodovitnosti ter varčevanju z energijo. 

Izhodišče raziskav za intenziviranje kmetijske proizvodnje 
ob ekološkem ravnotežju je dejstvo, da gre pri nas za neso- 
razmerje med rastlinsko in živalsko proizvodnjo, kar povzroča 
prekinjanje organskega krogotoka, polucijo okolja, slabšo 
gospodarnost pridelovanja in povečuje odvisnost od tujih 
reprodukcijskih virov. Intenzivnost v rastlinski pridelavi pri 
nas zaostaja za intenzivnostjo v razvitih evropskih deželah v 
raznih proizvodnih usmeritvah od 40 do 70%. Za preseganje 
teh razlik je potrebno razviti ustrezne tehnologije za naše 
pedološke, klimatske in obratoslovne razmere, kar pogojuje 
raziskave rodovitnosti tal, fitopatologije, fitofarmacije, gene- 
tike, žlahtnenja, procesne tehnike v kmetijstvu, živalske pato- 
logije, substitucijskih odnosov v prehrani živali in ekonomske 
valorizacije novih tehnologij. 

Izbor raziskav na področju medicine narekuje skrb za 
zdravje in zviševanje kvalitete življenja populacije, pa tudi 
dosedanji nivo medicinske znanosti pri nas. Cilj biomedicin- 
skih raziskav v okviru skupnega programa RSS je s sodobnimi 
multidisciplinarnimi metodološkimi pristopi razčlenjati kom- 
pleksne fiziološke procese, kar bo pripomoglo k razumevanju 
normalnih in bolezensko spremenjenih funkcij človeka. Pred- 
videne so raziskave bolezni srca in ožilja, procesov staranja in 
preprečevanja prezgodnjega staranja, dejavnikov za nastanek 
in razvoj raka ter biološke, terapevtske in diagnostične poseb- 
nosti te bolezni, raziskave dejavnikov, ki vplivajo na reproduk- 
cijo in razvoj človeka, molekularne osnove živčno-mišičnih 
obolenj, duševnih motenj in bolezni, zastrupitev z insekticidi 
in bojnimi strupi, raziskave imunskega izziva v človeškem 
organizmu, razvoj diagnostičnih pristopov, raziskave rehabili- 
tacije, epidemiologije in preventive ter preverjanje racional- 
nosti zdravljenja. 

Intenziviranje raziskav za izboljšanje in varstvo zdravja 
predvideva predvsem povečanje obsega osnovnega razisko- 
valnega dela, kar bo omogočilo vključitev slovenske medicine 
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v izredno hiter razvoj v svetu, in uvajanje novih tehnoloških 
dosežkov, ki obetajo, da bodo revolucionirali klinične razi- 
skave, diagnostiko in terapijo v vrsti medicinskih strok. 

Izbor raziskav na področju naravoslovno-matematičnih 
ved določa po eni strani izredno hiter razvoj naravoslovnih 
znanosti v svetu, po drugi strani pa dejstvo, da so naravo- 
slovne znanosti osnova tehniških ved, ki so se iz naravoslov- 
nih razvile in se vedno znova oplajajo z novimi naravoslovno- 
matematičnimi odkritji in dosežki. Skupni program RSS 
zajema raziskave na področju matematike, mehanike, fizike 
kondenzirane materije, fizike površin in biofizike, kvantne 
optike in molekularne elektronike, novih materialov v visokih 
tehnologijah, fizike jedra, atoma, plazme in reaktorske fizike, 
subnukleonske fizike, teorijske fizike in matematično-fizikal- 
nega modeliranja, meteorologije in astrogeofizike, moleku- 
larne biologije, taksonomije in filogenije, ekologije in varstva 
okolja, anatomije, biokemije in fiziologije, strukture, dinamike 
in lastnosti snovi, organske in anorganske kemije, biokemije, 
fizikalne kemije in razvoja analiznih metod. 

Posebej bomo intenzivirali operacijske raziskave, ki se 
vključujejo v proizvodno kibernetiko z robotizacijo, raziskave 
fizike površin in molekularne elektronike, ki se vključujejo v 
družbeni cilj mikroelektronika, raziskave kvantne optike, 
fizike trdne snovi in tekočih kristalov ter kemijske raziskave, ki 
se vključujejo v družbeni cilj optoelektronika, raziskave na 
področju fizike plazme, fizike jedra ter reaktorske fizike, ki se 
vključujejo v družbeni cilj varčevanja z energijo in njeno 
racionalnejše preoblikovanje, raziskave novih materialov v 
visokih tehnologijah, ki zajemajo predvsem raziskave kera- 
mike, tekočih kristalov ter organskih in anorganskih kemij- 
skih materialov, pomembnih za elektronsko industrijo, razi- 
skave v subnukleonski fiziki, ki omogočajo sodelovanje z 
velikimi mednarodnimi centri in s tem dostop do novih vrhun- 
skih informacijskih in procesnih tehnologij, pomembnih za 
prenos znanja v procesno tehniko in avtomatizacijo industrij- 
skih procesov ter nadzora okolja, meteorološke raziskave in 
fizikalno modeliranje, raziskave širšega področja ekologije in 
varstva okolja, raziskave biološko aktivnih snovi, raziskaye 
strukture, dinamike in lastnosti snovi, biokemijske raziskave, 
razvoj analiznih metod, fizikalno kemijo in molekularno biolo- 
gijo, ki se vse vključujejo v več kot enega izmed prednostnih 
družbenih ciljev. 

Izbor raziskav na področju družbenih ved je narekovalo 
predvsem dejstvo, da bo novi tehnološki val in intenzivni 
prenos tehnologije v naslednjem desetletju povzročil globoke 
spremembe v delitvi dela, v preslojevanju prebivalstva in v 
motivacijskih mehanizmih zaposlenih. Vse to pa zahteva razi- 
skave ekonomske, socialne in politične implikacije prenosa 
tehnologije, deblokade socialnih potencialov, preučevanje 
družbenih premikov v mikrostrukturi naše družbe, generira- 
nje mikroregulatorjev družbenega razvoja, seveda pa tudi 
raziskave na področju sociologije in komunikologije, razi- 
skave ekonomskega sistema ter razvoja gospodarstva in med- 
narodne menjave, politološke raziskave, pravne raziskave, 
raziskave organizacije dela v samoupravnem gospodarstvu, 
raziskave na področju vzgoje in izobraževanja, raziskave na 
področju psihologije, politologije in kineziologije. Prav tako 
so predvidene celovite raziskave področja mednarodnih 
odnosov, predvsem z vidika zunanje politike SFRJ, ter sodelo- 
vanje z deželami v razvoju, raziskave nove mednarodne 
gospodarske ureditve ter raziskave regionalnega sodelova- 
nja. Interdisciplinarno so zasnovane tudi raziskave področja 
splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite, ki se 
bodo predvsem nanašale na pripravljenost družbenopolitič- 
nega sistema za splošni ljudski odpor in družbeno samozaš- 
čito, probleme obramboslovnih in vojaških poklicev, odnos 
mladih do njih ter ureditev prostora SR Slovenije za potrebe 
SLO in DS. 

Posebej bodo intenzivirane raziskave oblik in načinov 
samoupravljanja in vodenja, organizacijskih možnosti izbolj- 
šanja produktivnosti dela v samoupravnem gospodarstvu, 
elementov strategije gospodarskega sodelovanja med deže- 
lami v razvoju, pripravljenosti družbenopolitičnega sistema za 
SLO in DS, raziskave razvoja družbeno-ekonomskega sistema 
ter proučevanje nosilcev ekonomskega razvoja, tehnološkega 
napredka, razvojnih prednosti in strategije vključevanja Slo- 
venije/Jugoslavije v mednarodno menjavo, raziskavo informa- 
cijskih in komunikacijskih sistemov v samoupravni družbi, 
raziskave selektivnosti in učinkovitosti političnega sistema, 

raziskave kolektivnih dejavnikov v pluralizmu znanosti z ana- 
lizo družbenih in državnih politik, raziskave odprtih vprašanj 
sodobnega marksizma, etike in estetike, psiholoških vidikov 
razvoja osebnosti v samoupravni družbi in psihosomatičnih 
razsežnosti šolske maldine, raziskave vzgojnih perspektiv 
vzgoje in izobraževanja ter razvoja znanosti kot tudi raziskave 
javnega mnenja in indikatorjev ter regulatorjev neekonomskih 
aspektov družbenega razvoja in vloge organizacije v sistemu 
družbene reprodukcije. 

Izbor humanističnih raziskav pogojuje predvsem dejstvo, 
da Slovenci še nimamo ustrezno dokumentirane in znan- 
stveno obdelane svoje kulturne in naravne dediščine, kul- 
turne ustvarjalnosti in zgodovine in da spričo tega zaostajamo 
pri izkazovanju svoje identitete v primeri z drugimi evrop- 
skimi, pa tudi jugoslovanskimi narodi. Raziskave bodo pote- 
kale na področju zgodovine, arheologije, etnologije, jeziko- 
slovja, literarnih ved, likovno-umetnostnih ved, muzikologije, 
geografije in krasoslovja ter obravnavajo gradivo in proble- 
matiko celotnega slovenskega etničnega ozemlja. Usmerjene 
so v izdelavo temeljnih sintetičnih del, pomembnih za izkazo- 
vanje nacionalne identitete. 

Posebej bodo intenzivirane raziskave naravne in kulturne 
dediščine slovenskega naroda (zgodovina narodov in narod- 
nosti Jugoslavije, ljudska kultura Slovencev v zamejstvu, slo- 
var slovenskega knjižnega jezika, geomorfološka karta Slove- 
nije, naravne nesreče na Slovenskem in vodni viri - kraško 
površje), raziskovanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem 
(slovenska slovnica, statistika in zvrstnost, slovenščina in tuji 
jeziki, zgodovina kulture na Slovenskem, kultura v NOB, 
baročno kiparstvo, slovensko izseljenstvo, etnološki atlas, 
neolit in eneolit Slovenije, arheološke raziskave rimskega 
podeželja in zgodnje srednjeveških najdišč, zgodovinske razi- 
skave in geografske raziskave), raziskovanje novejše zgodo- 
vine Slovencev in raziskovanje slovenskega narodnega vpra- 
šanja. 

Ad 2. da se do leta 1990 obnovi inovacijski sistem, z 2000 
novimi raziskovalci in omogoči, da do leta 2000 dosežemo v 
delitvi dela na inovacijskih funkcijah vsaj današnjo kadrovsko 
raven v razvitih industrijskih družbah. Celotni inovacijski 
potencial v SRS bi se tako do leta 1990 povečal s sedanjih 
5000 na 7000 delavcev, pri čemer bi se število raziskovalcev, 
preračunanih na polni delovni čas (FTE) v skupnem programu 
RSS, povečalo od sedanjih 391 (v registru raziskovalcev je 
bilo v letu 1984 vpisanih 4783 raziskovalcev, od tega 1101 
doktorjev znanosti) na 866 v letu 1986 in na 1000 v letu 1990. 
Ta mentorski potencial bo vzgajal vrsto novih raziskovalcev in 
jih uvajal v mešane raziskovalno-razvojne skupine, v katerih 
se bodo osnovne raziskave povezovale z uporabnimi in raz- 
vojnimi in prenašalo znanje pridobljeno pri osnovnih raziska- 
vah, v gospodarsko prakso in povečanje inovacijskega 
dohodka. Manjši del tako vzgojenih novih raziskovalcev bo 
služil za obnovo n^ntorskega potenciala, večji del pa se bo 
vključil v neposredni razvoj in novo proizvodnjo, saj je naju- 
spešnejši način prenašanja znanja, prenašanja v glavah ljudi. 
Da bi presegli znanstveno in tehnološko zaostajanje za razvi- 
tim svetom na tistih področjih, kjer nimamo dovolj usposob- 
ljenih mentorjev, naj bi vsako leto poslali približno 20 najbolj 
talentiranih mladih diplomantov na šolanje v tujino v svetovne 
centre znanstvenega in tehnološkega razvoja in zanje zagoto- 
vili ustrezne štipendije. Prav tako bomo poskrbeli za občasna 
gostovanja naših znanstvenikov, ki delajo v tujini, a so pri- 
pravljeni sodelovati pri hitrejšem razvoju naše družbe, ter za 
osveževanje znanja našega mentorskega kadra z občasnim 
izpopolnjevanjem v tujini ter udeležbo na mednarodnih kon- 
gresih in simpozijih. 

Predpostavljamo, da se bodo v naslednjem srednjeročnem 
obdobju vključevali v inovacijsko prenovo poleg diplomantov 
visokih šol v enakem ali večjem obsegu tudi delavci, ki že 
sedaj delajo v razvojni dejavnosti, vendar so zaradi hitrega 
tehnološkega napredka začeli izgubljati stik s tehnološkim 
razvojem v svetu. Svoje znanje pa bodo obnovili z občasnim 
vračanjem v znanstveno delo na ustreznih disciplinarnih 
področjih, kjer bodo imeli možnost komuniciranja s centri 
znanstvenega in tehnološkega razvoja v svetu in imeli dostop 
do najnovejših informacij, ki jih lahko dobijo le v osnovnih, ne 
pa tudi v uporabnih in razvojnih raziskavah, ki so praviloma 
zaprte in katerih rezultati niso splošno dostopni. Brez uspo- 
sabljanja za sprotni stik s svetovno zakladnico tehnoloških 
informacij in temeljnih znanj namreč ni možno izkazovati 
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inovacijske sposobnosti nasproti konkurentom na svetovnem 
trgu, ki svojo tehnološko premoč danes praviloma črpajo iz 
tovrstnega stalnega stika med osnovnimi raziskavami in teh- 
nologijo. 

Ad 3. obnoviti raziskovalno opremo v naslednjih dveh pet- 
letnih obdobjih, saj uspešno vključevanje v sodobne tokove 
znanosti in na inovacijah temelječi razvoj proizvajalnih sil 
zahtevata ne le izdelano strategijo razvoja, temveč tudi 
ustrezno infrastrukturo in še posebej raziskovalno opremo. 

Program raziskav za preseganje tehnološkega zaostajanja 
je neločljivo povezan s programom temeljnih raziskav v RSS 
in predstavlja osnovo za uresničevanje aplikativnih razisko- 
valnih programov, ki jih delavci organizacij združenega dela 
oblikujejo v PoRS-ih. 

Da bi dosegli navedene cilje v srednjeročnem planu razi- 
skovalne dejavnosti za obdobje 1986-1990 načrtovano, da 
bodo morala sredstva za raziskovalno dejavnost naraščati 
hitreje od družbenega proizvoda do tedaj, ko bomo dosegli, 
da ta sredstva znašajo 2,7% družbenega proizvoda. Od teh 
sredstev bomo v RSS, PoRS-ih in ORS-ih združevali nekaj več 
od tretjine. Tako bodo po planu leta 1986 celotna sredstva za 
raziskave znašala 1,8% družbenega proizvoda, leta 1990 pa 
2,7% družbenega proizvoda. Združena sredstva RSS, PoRS in 
ORS bi potemtakem leta 1986 znašala okoli 0,73% družbe- 
nega proizvoda, leta 1990 0,9% družbenega proizvoda. Za 
program za preseganje tehnološkega zaostajanja naj bi 
skladno s srednjeročnim planom v letu 1986 namenili 0,35% 
družbenega proizvoda, leta 1990 pa 0,5% družbenega proiz- 
voda. 

Izhajajoč iz navedenih opredelitev je v Samoupravnem spo- 
razumu o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije 
načrtovano, da bi podpisniki tega sporazuma združili za vse 
programe RSS, vključno s programom za preseganje tehnolo- 
škega zaostajanja, v petletnem obdobju 67.802 mio din, ter za 
program Enote za odkrivanje in raziskovanje surovin 7.639 
mio din. Celotna sredstva za vse programe RSS in Enote pa bi 
znašala 75.441 mio din. Vse vrednosti so navedene v cenah 
leta 1985. 

Na podlagi opredeljene letne dinamike bi morala planirana 
sredstva v srednjeročnem planu za obdobje 1986-1990 za 
programe RSS preračunana v tekoče cene leta 1986 znašati 
15.775 mio din in za program Enote 1,793 mio din, celotna 
sredstva pa bi znašala 17.568 mio din in bi jih morali združe- 
vati po prispevni stopnji 0,80% od dohodka podpisnikov. 

Ker Resolucija o politiki uresničevanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 opredeljuje, 
kot eno izmed ključnih nalog za uresničevanje ciljev dolgo- 
ročnega razvoja SR Slovenije in Družbenega plana SR Slove- 
nije tudi krepitev vloge izobraževanja, tehnologije, organiza- 
cije, znanosti in informatike kot ključnih kakovostnih dejav- 
nikov v svet odprtega gospodarstva smo v Raziskovalni 
skupnosti Slovenije upravičeno pričakovali, da bodo dogo- 
vorjena sredstva za izvedbo programov RSS enaka načrtova- 
nim za leto 1986 t.j., da bodo skupaj z Enoto znašala 17.568 
mio din (tekoče cene). 

Na podlagi informacije, ki nam je bila posredovana s strani 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, pa naj bi pri- 
spevna stopnja v letu 1986 znašala za vse programe RSS 
vključno z Enoto največ 0,52% od dohodka TOZD, tako, da bi 
v letu 1986 združili samo 12.595 mio din, kar pomeni, da bi 
lahko realizirali samo 71,7% celotnega prvotno načrtova- 
nega programa. 

Odbor za družbenoekonomske odnose in planiranje zaradi 
navedenega meni, da je nesprejemljivo, da se raziskovalna 
dejavnost, ki je bila v dolgoročnem programu gospodarske 
stabilizacije, kakor tudi v dolgoročnih in srednjeročnih pia- 
nih SRS in SFRJ opredeljena kot proizvodni dejavnik in 
ključni faktor uresničevanja stabilizacijskih prizadevanj še 
vedno obravnava le kot del družbene porabe, kar bo vseka- 
kor zaviralno vplivalo na uresničevanje stabilizacijskih pri- 
zadevanj, ki temelje na razvoju in vlogi lastnega znanja in 
postopnem preseganju tehnološkega in znanstvenega zao- 
stajanja za tujino. 

Odbor za družbenoekonomske odnose in planiranje prav 
tako ugotavlja, da bo občutno zmanjšanje sredstev od 
prvotno načrtovanih že v letu 1986, imelo naslednje posle- 
dice: 

- znanstveno in tehnološko zaostajanje za svetom se bo še 
povečalo in postalo glavni omejevalni faktor gospodarskega 
in družbenega razvoja; 

- zaostajanje v razvoju in uporabi novega znanja bo pov- 
zročalo ne le povečanje tehnološkega zaostajanja, temveč 
tudi povečanje stroškov proizvodnje, zmanjševanje medna- 
rodne konkurenčnosti, zgubljanje trgov in dohodka ter 
splošno neracionalnost in družbeno učinkovitost; 

- odstopanje od načrtovanih sredstev v srednjeročnem 
planu za obdobje 1986-1990 bo onemogočilo intenzivnejši 
razvoj v tistih smereh, kjer imamo realne možnosti, da se 
enakopravno vključimo v medanarodne tokove; 

- s predvidenimi sredstvi za raziskovalno dejavnost v 
Resoluciji za leto 1986 ne bo mogoče obrnjti dosedanjih 
negativnih trendov in dohiteti razviti svet. Planiran obseg 
sredstev za leto 1986 bo omogočil zmanjšanje zaostajanja 
samo na nekaterih smereh, na nekaterih pa zmanjšal samo 
hitrost zaostajanja; 

- zmanjšanje števila angažiranih FTE raziskovalcev za 
raziskovalni program RSS iz 864 na 566 bo imelo za posle- 
dico, da za vzgojo inovativnega kadra ne bomo razpolagali z 
odgovarjajočo mentorsko bazo; 

- odstopanje od prvotno planiranega programa nabave 
ražiskovalne opreme t.j. obnoviti polovico raziskovalne 
opreme v petih letih. 

Zaradi navedenega Odbor za družbenoekonomske odnose 
in planiranje predlaga Skupščini Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije, da kot IV. Zbor Skupščine SR Slovenije najkasneje v 
dveh mesecih predloži Predlog srednjeročnega plana razi- 
skovalne dejavnosti za obdobje 1986-1990 v obravnavo 
Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije s predlo- 
gom, da se tudi v materialnem pogledu uresniči usmeritev 
navedena v Resoluciji za leto 1986, ki v poglavju »Možnosti 
za ustvarjanje in usmerjanje delitve družbenega proizvoda v 
SR Sloveniji v letu 1986 opredeljuje: 

- za hitrejšo rast raziskovalne dejavnosti in usmerje- 
nega izobraževanja kot dejavnikov odpravljanja tehnološke 
zaostalosti in uveljavljanja v mednarodni delitvi dela, bodo 
na podlagi posebnega programa zagotovljena dodatna 
sredstva. 

Posebni program za katerega naj bi bila zagotovljena 
dodatna sredstva po mnenju odbora vsekakor vključuje: 

- v skupnem raziskovalnem programu temeljne raziskave, 
ki bodo prispevale k preseganju tehnološkega zaostajanja; 

- program usposabljanja inovativnega kadra; 
- program posodabljanja in obnove raziskovalne opreme. 
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ZVEZNA KONFERENCA SZDLJ 
Odbor Predsedstva ZK SZDLJ za gradnjo in 
ureditev spominskega obeležja »Sremska 
fronta« 

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o zagotavljanju sredstev za graditev in 

ureditev spominskega obeležja »Sremska 

fronta« 

Pošiljamo vam Predlog družbenega dogovora o zagoto- 
vitvi sredstev za gradnjo in ureditev spominskega obeležja 
»Sremska fronta«. 

Predlog je bil sprejet na seji Odbora Predsedstva ZK 
SZDLJ za gradnjo in ureditev spominskega obeležja 
»Sremska fronta«, ki je bila 13. januarja 1986 in na kateri 
so bili prisotni predstavniki vseh republik in pokrajin ter 
organov in organizacij v federaciji. 

Prosimo vas, da po sprejetju Predloga družbenega 
dogovora imenujete svojega predstavnika in ga poobla- 
stite, da podpiše končno besedilo dogovora. Datum in 
kraj, kjer bo dogovor podpisan, vam bomo sporočili na- 

knadno. 
Odbor je sklenil, da je potrebno s postopkom sprejema- 

nja dogovora pohiteti zaradi določene dinamike zagotav- 
ljanja sredstev za gradnjo in ureditev spominskega obe- 
ležja »Sremska fronta« in dogovor po možnosti sprejeti do 
15. februarja tega leta. 

V prilogi vam pošiljamo: 
- Predlog družbenega dogovora z obrazložitvijo 
- Zasnovo idejne rešitve spominskega obeležja »Srem- 

ska fronta« 
- Dinamiko gradnje spominskega obeležja z dinamiko 

zbiranja in porabe sredstev. 

Izhajajoč iz stališč Zvezne konference SZDLJ o spominskih 
obeležjih in spomenikih osvobodilnih vojn, NOV-e in sociali- 
stične revolucije narodov in narodnosti Jugoslavije in iz skle- 
pov Predsedstva Zvezne konference SZDLJ o graditvi spomin- 
skega obeležja »Sremska fronta« z dne 6.11.1985, na podlagi 
124. člena ustave SFRJ. SkupščinaaSFRJ, Skupščina SR 
Bosne in Hercegovine, Skupščine SR Črne gore, Sabor SR 
Hrvatske, Sobranje SR Makedonije, Skupščina SR Slovenije, 
Skupščina SR Srbije, Skupščina SAP Kosova, Skupščina SAP 
Vojvodine, Centralni komite ZKJ, Zvezna konferenca SZDLJ, 
Svet Zveze sindiaktov, Zvezni odbor ZZB NOVJ, Konferenca 
Zveze socialistične tnladine Jugoslavije, Republiška konfe- 
renca SZDL Bosne in Hercegovine, Republiška konferenoa 
SZDL Črne gore, Republiška konferenca SZDL Hrvatske, 
Republiška konferenca SZDL Makedonije, Republiška konfe- 
renca SZDL Slovenije, Republiška konferenca SZDL Srbije, 
Pokrajinska konferenca SZDL Kosova, Pokrajinska konfe- 
renca SZDL Vojvodine, Zvezni sekretariat za narodno 
obrambo ter »Vojvodina«, sestavljena organizacija združe- 
nega dela gozdnih in industrijskih delovnih organizacij - 
Sremska Mitrovica (v nadaljnjem besedilu: udeleženci dogo- 
vora), sprejmejo 

DRUŽBENI DOGOVOR O ZAGOTAVLJANJU 
SREDSTEV ZA GRADITEV IN UREDITEV 
SPOMINSKEGA OBELEŽJA »SREMSKA 
FRONTA« 

1. člen 
Udeleženci dogovora se strinjajo, da bodo zaradi trajnega 

varovanja spominov o pomembnih dogodkih iz narodnoosvo- 
bodilnega boja in socialistične revolucije, trajnega poglablja- 
nja in negovanja bratstva in enotnosti, enakopravnosti in 
socialistične skupnosti narodov in narodnosti Jugoslavije, 
negovanja in razvijanja revolucionarnih vrednot in sporočil v 
skladu s tem družbenim dogovorom sodelovali pri zagotavlja- 
nju sredstev za graditev in ureditev spominskega obeležja 
»Sremska fronta«, na kraju preboja sremske fronte, s katerim 
je označen začetek velike bitke za končno osvoboditev Jugo- 
slavije (v nadaljnjem besedilu: spominsko obeležje). 

2. člen 
Udeleženci dogovora se strinjajo, da se spominsko obeležje 

zgradi in uredi v skladu z idejno rešitvijo, ki jo je sprejelo 

Predsedstvo ZK SZDLJ in da spominsko obeležje predstavlja 
skupni koridor v smeri preboja fronte, v katerem so: zbirališče 
z vpisanimi imeni vseh enot Jugoslovanske armade, udele- 
ženkami borb na sremski fronti in z izdelanim reliefom opera- 
cije, aleja časti, v kateri bodo vpisana imena padlih borcev 
Jugoslovanske armade, prostor za zgodovinsko gradivo, v 
katerem se bosta na sodoben način predstavila boj in zmaga 
na sremski fronti ter prostor za humane vsebine, na katerem 
bodo razstavljeni spomeniški prispevki (skulpture, reliefi itd.) 
iz vseh krajev naše države in tudi ustrezna infrastruktura. Vsi 
ti elementi bodo predstavljali enotno spomeniško kompozi- 
cijo, ki bo trajno spominjala na velike žrtve in specifična 
borbena dejstva, ki so bila na sremski fronti. 

Idejna rešitev z vsebinami iz prejšnjega odstavka predstav- 
lja sestavni del tega družbenega dogovora. 

3. člen 

Udeleženci tega dogovora se strinjajo, da se sredstva, ki so 
potrebna za graditev in ureditev spominskega obeležja in 
znašajo 280.000.000 din, zagotovijo: 

1. iz proračuna federacije, 
2. z udeležbo socialističnih republik in socialističnih avto- 

nomnih pokrajin, 
3. s prispevkom enot JLA, 
4. s prispevkom družbenopolitičnih organizacij in organi- 

zacij združenega dela in 
5. s prostovoljnimi prispevki organizacij združenega dela 

in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, delovnih 
ljudi in občanov. 

4. člen 

Udeleženci dogovora bodo zagotovili naslednja finančna 
sredstva: 
1. Skupščina SFRJ bo iz proračuna fe- 

deracije zagotovila skupaj 
(V ta znesek so vključena tudi sred- 
stva 43,025.000 din, ki so bila zago- 
tovljena že leta 1985) 

2. Zvezna konferenca SZDLJ 
3. Centralni komite Zveze komunistov 

Jugoslavije 
4. Svet Zveze sindikatov Jugoslavije 

din 

58,025.000 

5,000.000 

15,000.000 
5,000.000 
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5. Zvezni odbor ZZB NOVJ 2,500.000 
6. Jugoslovanska ljudska armada 11,500.000 

(V ta znesek je vračunana tudi vred- 
nost izvršenih večjih zemeljskih del 
in okvirno planiranje v velikosti 10 
tisoč m3, v skupni vrednosti 
6,500.000 din) 

7. Skupščina SR Bosne in Hercegovine 
in Republiška konferenca SZDL Bos- 
ne in Hercegovjne 20,000.000 

8. Skupščina SR Črne gore in Republi- 
ška konferenca SZDL Črne gore 5,000.000 

9. Skupščina SR Hrvatske in Republi- 
ška konferenca SZDL Hrvatske 23,413.000 

10. Sobranje SR Makedonije in Republi- 
ška konferenca SZDL Makedonije 15,000.000 

11. Skupščina SR Slovenije in Republi- 
ška konferenca SZDL Slovenije 24,000.000 

12. Skupščine SR Srbije in Republiška 
konferenca SZDL Srbije 31,000.000 

13. Skupščina SAP Kosovo in Pokrajin- 
ska konferenca SZDL Kosova 5,000.000 

14. Skupščina SAP Vojvodine in Pokra- 
jinska konferenca SZDL Vojvodine 49,562.000 
(V ta znesek so vključena sredstva v 
znesku 43,312.000 din, ki so že vlože- 
na v graditev vodnjaka in trafo po- 
staje.) 

Finančne obveznosti udeležencev dogovora iz 7.-14. točke 
prejšnjega odstavka se lahko realizirajo tudi v ustreznem 
materialu po specifikaciji in v rokih, ki jih bo določila in 
poslala udeležencem »Vojvodine«, SOZD gozdnih in industrij- 
skih delovnih organizacij - Sremska Mitrovica. 

5. člen 

Načrtuje se, da se bo iz prostovoljnih prispevkov organiza- 
cij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, delovnih ljudi in občanov zbralo skupaj 10,000.000 
din. 

6. člen 

Mladina bo svoj delež pri graditvi in ureditvi spominskega 
obeležja prispevala z delom v prostovoljnih delovnih akcijah. 

7. člen 
Rok za zgraditev spominskega obeležja v smislu tega dogo- 

vora je 4. julij 1987. 

8. člen 
Denarna sredstva udeležencev dogovora, prav tako tudi 

denarna sredstva, zbrana s prostovoljnimi prispevki delovnih 
ljudi in občanov za graditev spominskega obeležja, se bodo 
plačevala na poseben račun Službe družbenega knjigovod- 
stva v SAP Vojvodini do 1. julija 1986, glede na dinamiko, ki jo 
določi Zvezna konferenca SZDLJ oziroma Odbor Predsedstva 
ZK SZDLJ za graditev spominskega obeležja »Sremska 
fronta« (v nadaljnjem besedilu: odbor). 

Dinamika graditve, zbiranja in porabe sredstev za graditev 
spominskega obeležja je sestavni del dogovora. 

9. člen 

Udeleženci dogovora se strinjajo, da v mejah svojega 
finančnega in materialnega deleža, določenega s tem dogo- 
vorom, svojo pravico investitorja oziroma soinvestitorja za 
graditev in ureditev spominskega obeležja z dnem, ko bo 
podpisan ta dogovor, prenesejo na »Vojvodino«, SOZD gozd- 
nih in industrijskih delovnih organizacij - Sremska Mitrovica 

(v nadaljnjem besedilu; SOZD »Vojvodina«), 
SOZD »Vojvodina« se strinja, da v imenu udeležencev 

dogovora nosi pravice investitorja oziroma soinvestitorja pri 
graditvi spominskega obeležja; da opravlja oziroma organi- 
zira strokovni nadzor nad deli in nalogami graditve in ureditve 
spominskega obeležja; da imenuje (opravi izbor) nosilca gra- 
ditve za posamezne vrste del; da izdela in predloži odboru 
Idejno rešitev graditve in ureditve spominskega obeležja 
»Sremska fronta« in Načrt graditve in ureditve spominskega 
obeležja, s predračunom del in dinamiko plačevanja; da daje 
naloge interni banki SOZD »Vojvodine«; da sredstva, ki so 
bila nakazana tej banki za graditev spominskega obeležja 
»Sremska fronta« pusti v plasma s plačilom določenih banč- 
nih obresti za vezana sredstva in uporabo veljavnega načina 
obračuna in da redno plačuje izvajalcem del oziroma izvajal- 
cem določenih uslug in da opravlja tudi druga dela in naloge, 
ki so v zvezi z realizacijo sprejete idejne rešitve o graditvi in 
ureditvi spominskega obeležja »Sremska fronta«. 

SOZD »Vojvodina« kot nosilec pravic investitorja se v smi- 
slu prejšnjega odstavka obveže, da bo prevzete pravice soin- 
vestitorja opravljala redno in pravočasno s pozornostjo 
dobrega gospodarstvenika in da bo občasno, toda najmanj 
enkrat v treh mesecih pisno obveščala odbor o zbiranju, 
stanju in porabi sredstev, namenjenih za graditev spomin- 
skega obeležja. 

SOZD »Vojvodina« mora potem, ko bo graditev in ureditev 
spominskega obeležja končana, a najkasneje v roku 90 dni, 
odboru iz prejšnjega odstavka predložiti bančni finančni 
obračun zbranih in porabljenih sredstev, o čemer bo odbor 
obvestil vse udeležence dogovora. 

10. člen 

Skupščina SAP Vojvodine se obveže, da uskladi obstoječe 
in po potrebi sprejme tudi nove predpise s področja prostor- 
skega planiranja, uporabe kmetijskega zemljišča, graditve 
investicijskih objektov in z drugih področij zaradi zagotovitve 
formalno-pravnih in drugih pogojev za hitrejšo zgraditev spo- 
minskega obeležja »Sremska fronta«. 

11. člen 
Udeleženci dogovora se strinjajo, da odbor spremlja izvaja- 

nje dogovora, da prouči stanje, pojave in probleme v zvezi z 
graditvijo in urejanjem spominskega obeležja in da daje ude- 
ležencem dogovora pobude za ukrepanje in delovanje pri 
izvajanju dogovora. 

Odbor lahko za opravljanje organizacijsko-strokovnih in 
operativnih del in nalog, ki so v zvezi z graditvijo in urejanjem 
spominskega obeležja, pooblasti svoj sekretariat oziroma 
posebej imenovano delovno-operativno skupino, v skladu s 
sklepom Predsedstva Zvezne konference SZDLJ z dne 6. 
novembra 1985. 

12. člen 

Udeleženci dogovora se strinjajo, da lahko da pobudo za 
spremembe in dopolnitve dogovora vsak udeleženec dogo- 
vora. Pobuda se predloži odboru, ki je dolžan pobudo s 
svojim mnenjem posredovati vsem udeležencem dogovora 
najkasneje v roku 30 dni od prejema pobude za spremembo in 
dopolnitev dogovora. 

Za sprožitev postopka za spremembo in dopolnitev dogo- 
vora je potrebno soglasje večine udeležencev dogovora. 

13. člen 

Ta dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo udeleženci dogo- 
vora in podpišejo njihovi pooblaščeni predstavniki. 

14. člen 

Ta dogovor bo objavljen v Uradnem listu SFRJ. 
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Prešlo je že 18 let, odkar je Zveza združenj borcev NOV 
Jugoslavije sprejela odlok o postavitvi spominskega obeležja 
»Sremska fronta« pri Šidu, na kraju, kjer je bil izvršen preboj 
fronte. 

Do tega leta ni bil narejen resnejši korak v tej smeri. Toda 
preboj sremske fronte, ki je pomenil začetek velike bitke za 
končno osvoboditev, spada v vrsto zelo pomembnih zmag. 
izbojevanih s krvjo borcev - pripadnikov vseh naših narodov 
in narodnosti, ki pa še do danes ni dosledno označen. To 
dejstvo je izzvalo različne komentarje in ostre reakcije v naši 
javnosti, posebno med borci in sorodniki padlih v borbah na 
sremski fronti. Predsedstvo ZK SZDLJ je formiralo decembra 
leta 1984 odbor iz delegatov vseh republik in pokrajin ter 
organov in organizacij na ravni federacije z nalogo: 

- da določi splošno-urbanistično rešitev kraja, kjer je bil 
izvršen preboj sremske fronte; 

- da sprejme strokovno rešitev za ozelenitev in pogozdo- 
vanje območja; 

in 
- da organizira delovno akcijo pri urejanju in pogozdova- 

nju območja spominskega parka. 
Toda hitro je prišlo do ugotovitve, da se mora določiti 

celoten koncept ureditve tega prostora in da ne more ostati 
samo pri urejanju, pogozdovanju ter ozelenitvi območja. 

Sprejeta je idejno-programska skica skupine avtorjev iz 
Novega SAda. To je sodobna rešitev, ki omogoča etapno 
realizacijo in stalno dograjevanje, in se vklaplja v splošno 
izraženo zahtevo o odkrivanju ekonomične rešitve pri graditvi 
spominskega obeležja »Sremska fronta«. Skupina priznanih 
strokovnjakov je rešitev ocenila zelo pozitivno, podprlo in 
potrdilo pa jo je tudi določeno število komandantov, politič- 
nih komisarjev in drugih udeležencev preboja sremske fronte. 

V skladu s sprejeto rešitvijo graditve in ureditve spomin- 
skega obeležja je bil 12. aprila 1985, ob 40-letnici preboja 
sremske fronte, postavljen temeljni kamen in zasejanih 40 
simboličnih dreves. Takrat je bilo dogovorjeno, da mora imeti 
nadaljnja akcija vsejugoslovanski značaj, ker so se v enotni 
bojni vrsti na sremski fronti borili ljudje iz vseh krajev Jugosla- 
vije. V akciji graditve in ureditve spominskega obeležja 
»Sremska fronta« pripada posebno mesto mladini in pripad- 
nikom Jugoslovanske ljudske armade, ker je sremska fronta 
bila in ostala neizčrpen vir dragocenih spoznanj in izkušenj za 
našo mlado generacijo in še posebej za njeno vzgojo v duhu 
bratstva in enotnosti, patriotizma, osvobodilnih in revoluci- 
onarnih tradicij narodov in narodnosti Jugoslavije. 

Iz sredstev proračuna federacije, danih za začetna dela pri 
ureditvi območja, je bila opravljena vrsta del in narejene so 

bile priprave za nadaljnjo graditev in ureditev spominskega 
obeležja. 

Predsedstvo Zvezne konference SZDLJ je 6. novembra leta 
1985 v postopku širokih političnih posvetov in dogovorov na 
vseh ravneh v republikah in pokrajinah in s podporo organov 
vseh družbenopolitičnih organizacij v federaciji soglasno 
podprlo predlog, da se nadaljujejo, intenzivirajo in čimprej 
končajo vsa dela pri graditvi in ureditvi spominskega obeležja 
»Sremska fronta«, s finančno-materialno udeležbo vseh repu- 
blik, pokrajin, federacije in vseh družbenih dejavnikov Sociali- 
stične zveze delovnega Ijdustva Jugoslavije kot nosilca poli- 
tične aktivnosti pri tem delu. Na omenjeni seji Predsedstva 
Zvezne konference SZDLJ je bila sprejeta finančna konstruk- 
cija zagotavljanja potrebnih sredstev, dinamika del in rok 
končanja gradnje in ureditve spominskega obeležja (12. 4. 
1987). Na tej seji so se dogovorili, da udeleženci pri zagotav- 
ljanju sredstev sprejmejo družbeni dogovor, s katerim bodo 
mesebojno uredili pravice, obveznosti in odgovornost za kon- 
čanje del na tem objektu. 

V tem družbenem dogovoru so navedeni udeleženci - 
subjekti dogovarjanja, preko katerih je zastopana vsa jugoslo- 
vanska skupnost. 

Po predračunu stroškov za graditev in ureditev spomin- 
skega obeležja »Sremska fronta« je potrebno zagotoviti sku- 
paj 280 000.000 din. Od tega zneska je že zagotovljeno in 
delno že porabljeno 92.837.000 din, kar je prikazano v 4. členu 
Predloga družbenega dogovora. 

Struktura potrebnih sredstev je izražena v denarju, materi- 
alu in prostovoljnem delu. Udeležba posameznih udeležencev 
dogovora je urejena na podlagi realne finančno-materialne 
moči (narodnega dohodka), ki je služila za ključ pri določanju 
višine prispevka, in na podlagi dosedanjih izkušenj pri skup- 
nem financiranju gradnje objektov, ki so skupnega in sploš- 
nega pomena. 

V preliminarnih dogovorih, ki so bili pred tem Predlogom 
dogovora, je bilo doseženo soglasje vseh udeležencev dogo- 
vora o višini in vrsti prispevka pri zagotavljanju sredstev, tako 
da je Predlog dogovora te višine izrazil na način in v obliki, ki 
omogoča uresničenje skupnega in splošnega družbenega 
interesa. 

V smislu predloženega Odbor Predsedstva ZK SZDLJ za 
graditev in ureditev spominskega obeležja »Sremska fronta« 
predlaga udeležencem, da sprejmejo ta Predlog dogovora in 
da pooblastijo predstavnike, ki bodo po potrebi sodelovali pri 
končnem usklajevanju besedila dogovora in potem v imenu 
udeležencev podpisali družbeni dogovor. 

SPOMINSKO OBELEŽJE »SREMSKA FRONTA« 
ZASNOVA IDEJNE REŠITVE 

Na prostoru, velikem 38 ha, ki se naslanja na reko Bosut in 
avtocesto »Bratstvo-enotnost«, s frekvenco preko 30.000 
vozil dnevno, je projektirana dvosmerna steza za pristop k 
spominskemu prostoru iz Beograda in Zagreba tako, da bi 
zelo malo vplivala na to, da bi ob cesti stala in se zadrževala 
težka vozila. Predprostor, ki je označen s pristopno potjo 
(pred vhodom) se lahko pogojno uporablja za parkirišče, ki je 
senčno in na gosto poraslo z zelenjem. To predstavlja hkrati 
tudi »tampon predel« vse do funkcionalne in vizualne pre- 
grade ali »vhodnih vrat« skozi katera se slovesno pride v 
ograjen spominski prostor. Vrata v bistvu simbolizirajo stebri 
z jamborom za zastave in z obeh strani (od njih) postavljeni vsi 
potrebni komunalno atraktivni objekti in naprave za sprejem 
obiskovalcev. Tu so v primerni obdelavi prostori za informa- 
cije, prodajo spominkov, za sprejem obiskovalcev in druge 
usluge, še posebej pa nujni servisi za osvežitev, sanitarije, 
vodnjaki s pitno vodo idr. S tega prostora peš pot z blago 
zakrivljeno linijo usmerja obiskovalce na zbirališče, tako da se 
po neformalni pripravi v povsem preprostem travnatem pro- 
storu ta in drugi dve stezi srečajo v eni točki »skupnega 
nastopa«. Tako se pride k monumentalni arhitekturi horizon- 
talne in skupne tranšeje ali koridorju - kot glavnemu simbolu 
in spominskemu izrazu. Zunanje strani te oblike so obliko- 

vane z nasuto zemljo, ki je prekrita z negovanim in dekora- 
tivno izenačenim (vezivnim) travnikom in ozkim, toda zelo 
vidnim podzidom. Obrobno po meji posestva spominskega 
prostora se pride do družbenega (Goranskega doma) z vri- 
sano vozno oziroma ekonomsko potjo. 

Zbirališče je projektirano kot presekan stožec, arhitekton- 
sko in plastično označeno kot čvrst element kompozicije v 
okviru koridorja. Središčno omejen plato zbirališča so v 
bistvu »grotla«, površine okoli 2.000 m2, uokvirjena s krožnimi 
vertikalnimi panoji (60 kosov), na katerih so izpisana imena 
borečih se enot, udeleženk sremske fronte, z legendami o 
vojnih poteh, o učinku in podatkih iz sestave borcev oziroma 
o številu mrtvih, pogrešanih ipd. 

V težišču zbirališča, kot presekanega krožnega ambienta, 
zraven temeljnega kamna se nahaja bronasta karta oziroma 
eksponirani relief sremske fronte, ki predstavlja operacije v 
zvezi s sremsko fronto in drugimi podatki, ki jih omenjajo 
zgodovinarji. Ta del uokvirja krožni plato ograjen s klopmi za 
sedenje v trajnem materialu. Na »travniku preprogi« so v 
krogu zasajene fruškogorske lipe z intoniranim »čistim 
deblom« in razvito krošnjo, ki se vidi že od daleč in sugerira 
geometrijsko razvrstitev - kot simbol zbiranja enot in dogo- 
vora za »zadnji napad in preboj sremske fronte«. 

Stopnjevanje dogodka je še naprej protokolarno usmerjeno 
z glavno alejo k prostoru, sezidanem iz sedem nekoč projekti- 
ranih »vojno-strateških linij odpora« s strani fašistov, za izziv 
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in za formiranje sremske fronte. Prikazane so kot sedem 
improviziranih podzidov, ki so razbiti, da bi se na njih posta- 
vile ritmično razporejene oznake za indikacijo avtentičnih 
krajev in dogodkov oziroma oznake za obveščanje o imenih" 
padlih borcev in drugi podatki. To so enostavni kubusi, ki niso 
višji kot 85 cm, in so v zaporednem razmaku vkopani poleg 
glavne steze, z izpisanimi imeni padlih borcev v bronu in to ne 
več kot sto imen na vsakem kvadru. Na zgornji, horizontalni 
strani oziroma na najvišji in najbolj vidni površini tega zname- 
nja je vklesana, vlita v bronu, petokraka zvezda kot vidni znak 
in simbol, pod katerim so se borili in nesebično dali svoja 
življenja. 

Procesijo naprej pri iskanju imen padlih, z malimi zadrževa- 
nji zaradi takšnih in drugačnih podatkov, uokvirja in spremlja 
v »živi koloni« dvojni drevored piramidastih hrastov. Na ta 
način postane koridor »aleja časti in svobode«, trdna, 
obstojna in trajna institucija, usmerjena in pomaknjena do 
odhoda v zgodovino oziroma do prostora za zgodovinsko 
gradivo in stalne postavke sremske fronte. 

Prostor za zgodovinsko gradivo dejansko predstavlja svoje- 
vrstno skulptumo rešitev, pokrito z zemljo površine 2.500 m2. 
Objekt je pokrit z negovano travo, močno modeliran kot 
presekan stožec s krožno presekano odprtino, ki s funkcijo 
razsvetljevanja notranjosti prostora za zgodovinsko gradivo 
jasno označuje linijsko perforacijo okenske šipe kot »oreole 
zmage«, kar bi bilo hkrati tudi glavna zanimivost za nočno 
svetlobno iluminacijo tega prostora. 

Po glavni aleji se pride v razdeljen prostor za zgodovinsko 
gradivo z atrijem, ki je obrnjen k soncu in obdelan kot najple- 
menitejši hortikulturni prostor. To bi bilo tudi najsubtilnejše 
središče spominskega odnosa z vedno novim sporočilom. 
Simbol je »cvetna rozeta«, v največji svežini in lepoti, vedno 
drugače negovana in raziskovana, tematsko in sezonsko. 
Omejena je s steklenim platnom, ki oblikuje prostore za 
sestavljeno obdelavo in prostor za zgodovinsko gradivo z 
najmodernejšo pedagoško razlago dogodkov in osebnosti z 
avdio-vizualnimi sredstvi in na druge načine. Tukaj so tudi 
namestitveni prostori in prostori za ostale nujne namene v 
takšnem kontekstu. 

Z ene in druge (zahodne) strani, pri izhodu iz prostora za 
zgodovinsko gradivo, vodijo stopnice na teraso prostora za 
zgodovinsko gradivo - razgledna točka, s katere se v živi 
sceni in na daleč lahko vidijo avtentični pejsaži sremske 
fronte. Z izjemnimi možnostmi pregleda celotnega območja 
se pogled vrača k »aleji časti«, a na nasprotni strani k »temelj- 

nemu simbolu zmage«, ki se disponira na malo dvignjenem 
travnatem platoju, potopljenem v široke travnate površine, ki 
so v celoti namenjene humanim vsebinam. Tu bi morali biti 
skulpturni eksponati, humanih sporočil, iz vseh krajev naše 
države, podarjeni spominskemu obeležju sremske fronte kot 
»pietetna kategorija« ali kot »podpora svobodi« in idealom, 
za katere so se tukaj nesebično dajala življenja. Na predpro- 
storu zahodne strani prostora za zgodovinsko gradivo se 
nahaja malo dvignjen »plato z znamenjem«, na sami obali 
Bosuta pa je projektirano terasasto sprehajališče z izjemnimi 
možnostmi pregleda okolice. 

Vegetacija je tukaj čisto zredčena in samo periferno izra- 
žena v manjših skupinah in masivnih, da bi se tako uskladila z 
že oblikovanim okoliškim pejsažem. Označena je v glavnem z 
obstoječimi in avtohtonimi vrstami, z malim dopolnilom z 
nizkimi in blazinastimi oblikami zaradi hortikulturnih učinkov 
v vsaki sezoni letnega in dnevnega položaja sonca. 

Pri nadaljnjem raziskovanju se bodo dobili natančnejši teh- 
nični podatki (neobhodne nivelete in kote oblikovanja), kar 
pomeni, da se bo s predloženim idejnim projektom posto- 
poma lahko poiskala najboljša reliefna (plastična) kompozi- 
cija, natančno izrisovanje pa bo povzročilo, da bo dovolj 
natančen ves izvajalski oziroma glavni projekt spominskega 
obeležja. 

PLANIRANA DINAMIKA GRADNJE IN 
IZVAJANJA DEL 

1. - do 15. 1. 1986. Glavni izvajalski projekti za zbirališče 
2. - do 28. 2. 1986. Vsi glavni projekti G. A. inštalacije 

(vhodna partija, prostor za zgodovinsko gradivo, pomožni 
objekt in infrastruktura), glavni projekt ozelenitve 

3. - do 12. 4. 1986. Zbirališče 
stavbni in izvajanje dela projekta ozelenitve 

4. do 30.10.1986. Prostor za zgodovinsko gradivo, pomožni 
objekti, vhodna partija stavbni 

5. - do 12. 4. 1987. Pristopne poti, vsa umetniška obrtna 
dela, informacije 
DINAMIKA PORABE SREDSTEV 
do- 1.1. 1986 14.935.722 
do - 15. 2. 1986 50.000.010 
do - 12. 4. 1986 77.700.000 
do- 1.10.1986 137.364.268 

280.000.000 

£ 

f\ . ,U 
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OSNUTEK DOGOVORA 

o zagotovitvi dela sredstev za financiranje mednarodnih 

športnih tekmovanj, ki jih prirejamo v Jugoslaviji, in za 

pripravo jugoslovanskih športnikov za udeležbo na 

olimpijskih igrah (ESA-874) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 108. seji dne 23. 1. 
1986 obravnaval: 

- OSNUTEK DOGOVORA O ZAGOTOVITVI DELA SRED- 
STEV ZA FINANCIRANJE MEDNARODNIH ŠPORTNIH TEK- 
MOVANJ, KI JIH PRIREJAMO V JUGOSLAVIJI, IN ZA PRI- 
PRAVO JUGOSLOVANSKIH ŠPORTNIKOV ZA UDELEŽBO NA 
OLIMPIJSKIH IGRAH, 

ki nam ga je poslal Zvezni izvršni svet s prošnjo, da ga 
predložimo Skupščini SR Slovenije v obravnavo, sprejem in 
določitev podpisnika. 

SR Slovenije je dala pobudo za sprejetje dogovora o dopla- 
čilnih poštnih znamkah kot viru sredstev za financiranje med- 
narodnih športnih tekmovanj. Glede na vse večje obremenitve 
občanov smo predlagali, da bi takšen način zbiranja sredstev 
postopno odpravili. Doplačilne poštne znamke so bile v pro- 
metu za potrebe SPENS (SAP Vojvodina), MIS (SR Hrvatska), 
ZOI (SR Bosna in Hercegovina) in Planice (SR Slovenija); 
predlagali smo, da bi takšno možnost po enkrat dobile še 
preostale republike in SAP Kosovo, potem pa za namene 
financiranja športnih prireditev doplačilnih znamk ne bi več 
izdajali. 

Predloženi osnutek dogovora ne upošteva predloga SR 
Slovenije o postopni odpravi doplačilne znamke za potrebe 
mednarodnih tekmovanj, vseeno pa pomeni korak naprej k 
urejanju načina sprejemanja odločitev o koriščanju tega vira 
sredstev, kar je doslej povzročalo številne probleme pri uskla- 
jevanju med republikami in pokrajinama. Ustrezen je tudi 
predlog, da bi 15% zbranih sredstev preko JOK namenjali 
pripravi jugoslovanskih športnikov za olimpijska tekmovanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je sklenitev 
dogovora smotrna, hkrati pa k posameznim členom predlaga 
naslednje dopolnitve: 

V skladu z besedilom osnutka dogovora naj bi sredstva od 
doplačilne poštne znamke usmerjali iz proračuna v celoti za 
določeno športno prireditev oziroma za priprave športnikov 
za udeležbo na olimpijskih igrah. Ker pa so sredstva za 
splošno porabo praviloma vselej omejena (s posebnim zako- 
nom, resolucijo ali posebnim dogovorom), bi bilo treba zago- 
toviti, da se sredstva od doplačilnih znamk izvzamejo iz limi- 
tov za splošno porabo. 

V osnutku dogovora je predvideno trajno zajemanje dodat- 
nih sredstev za športne namene, zato bi bilo potrebno v 

naslovu dogovora in v ustreznih členih (v 1,. 3. in 6. členu) 
pravilno opredeliti, da gre za priprave (in ne za pripravo) 
jugoslovanskih športnikov za udeležbo na olimpijskih igrah. 

V 4. členu je potrebno pravilno opredeliti, da udeleženci 
soglašajo, da se ob olimpijskih igrah doplačilna poštna 
znamka lahko izjemoma uvede dvakrat (sicer pa bi morali v 
tem členu zapisati, da se lahko doplačilna znamka uvede le za 
eno tekmovanje v enem letu). 

V zvezi z določilom drugega odstavka 10. člena Izvršni svet 
pripominja, da ni primerno, da bi se udeleženci z dogovorom 
zavezali, da bodo sprejeli zakon v predvidenem roku, pač pa 
da bodo opravili postopek sprejemanja omenjenega zakona. 
Glede na splošno ugotovitev je ustreznejša predlagana alter- 
nativa k temu členu, ki predvideva poseben dogovor, ki se na 
podlagi tega dogovora sklene za vsako tekmovanje iz 2. člena 

V drugem odstavku 11. člena je potrebno preoblikovati 
določilo tako, da je JOK dolžan predložiti udeleženkam dogo- 
vora poročilo do 30. marca naslednjega leta po uvedbi dopla- 
čilne poštne znamke, saj ni nujno, da bo doplačilna poštna 
znamka za športne namene uvedena vsako leto. 

V tretjem in četrtem odstavku 10. člena je potrebno besedo 
»športnih« nadomestiti z besedo »spornih«. 

Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da ga poobla- 
sti, da v postopku usklajevanja dogovora ponovno opozori na 
načelno stališče glede namena sklenitve tega dogovora, ki bi 
naj postopno omogočil odpravo doplačilnih znamk kot vira za 
financiranje mednarodnih športnih tekmovanj. Predstavnik 
Izvršnega sveta naj pri usklajevanju oziroma oblikovanju 
končnega besedila dogovora še zlasti vztraja, da je potrebno 
določiti, da se doplačilna poštna znamka za športne namene 
lahko izda le največ enkrat letno in da je potrebno s posebnim 
dogovorom med SR in SAP določiti posamezno športno prire- 
ditev, za katero se izda doplačilna poštna znamka v določe- 
nem letu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da pooblasti dr. Martina Zoriča, člana Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, da 
podpiše dogovor o zagotovitvi dela sredstev za financiranje 
mednarodnih športnih tekmovanj, ki jih prirejamo v Jugosla- 
viji, in za pripravo jugoslovanskih športnikov za udeležbo na 
olimpijskih igrah, v imenu Skupščine SR Slovenije. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

POVZETEK 

Osnutek dogovora (1. člen) predvideva zagotavlanje 
sredstev za financiranje mednarodnih športnih tekmovanj 
v Jugoslaviji z doplačilno poštno znamko v obliki poseb- 
nega prometnega davka od plačil za določene poštne 
storitve. Po 2. točki 40. člena zakona o obdavčevanju 
proizvodov v prometu (Uradni list SFRJ, štev. 33/72, 55/72, 
28/73, 36/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/81, 66/ 
83, 71/84 in 39/85) se sicer posebni davek od plačil za 
storitve ne sme uvesti od plačil za poštne, telegrafske in 
telefonske storitve. Decembra 1985 pa je Skupščina SFRJ 
poslala Skupščini SR Slovenije osnutek zakona o dopolni- 
tvi navedenega zakona, ki predvideva izjemo k tej prepo- 

vedi, tako da bo uveden posebni prometni davek od plačil 
za poštne storitve, realizirane s pošiljanjem poštnih pošiljk 
v notranjem poštnem prometu, razen za pošiljke časopi- 
sov in revij, v obliki doplačilne poštne znamke. Sredstva 
od doplačilnih poštnih znamk bodo lahko zagotovljena le 
za najpomembnejša oziroma za največja mednarodna 
športna tekmovanja (2. člen), ki so opredeljena v veljav- 
nem družbenem dogovoru o pogojih organiziranja in 
skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmovanj 
(Uradni list SFRJ štev. 1/85). 

V dogovoru je določeno, da bodo SR in SAP sprejele 
posebne zakone o uvedbi doplačilne poštne znamke ter z 

priloga poročevalca 41 



njimi določile način zbiranja in druge pogoje (3. člen). 
Zbiranje sredstev z doplačilno poštno znamko za posa- 

mezno športno prireditev bo možno največ enkrat in najd- 
lje mesec dni, le izjemoma pa dvakrat in to v času olimpii- 
skih iger (4. člen). 

Del zbranih sredstev od vsake doplačilne poštne 
znamke (v višini 15%) bi bil obvezno namenjen Jugoslo- 
vanskemu olimpijskemu komiteju za financiranje priprav 
jugoslovanskih športnikov za udeležbo na olimpijskih 
igrah (5. člen). 

Nominalna vrednost doplačilne poštne znamke za 
športne prireditve je omejena na največ 30% nominalne 
vrednosti poštne znamke za pisma do 20 g in največ na 
50% nominalne vrednosti, kadar gre za olimpijske igre (6. 
člen) 

Sredstva od doplačilnih poštnih znamk za športne 
namene se zbirajo v posameznih SR in SAP in se po 
odbitku stroškov za njihovo izdajo takoj vplačajo na račun 
organizatorja mednarodnega športnega tekmovanja in na 
račun Jugoslovanskega olimpijskega komiteja. Uporab- 
ljati se smejo le za kritje stroškov organiziranja in izvajanja 
določenih športnih tekmovanj (8. člen). 

V osnutku dogovora je nadalje določeno, da je potrebno 
z zakoni o uvedbi posebne doplačilne znamke za športne 
namene urediti vprašanje v zvezi z zagotavljanjem kritja 
stroškov z izdajo in prodajo znamke v korist Skupnosti 
jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov, in sicer v 
sorazmerju z znaskom sredstev, ki so bila glede na celoten 
obseg zbrana s prodajo na ozemlju posamezne SR ozi- 
roma SAP (9. člen). 

Na podlagi 3. alinee drugega odstavka 244. člena ustave 
Socialistične federativne republike Jugoslavije sklepajo 
Skupščina Socialistične republike Bosne in Hercegovine, 
Skupščina Socialistične republike Črne gore, Sabor Sociali- 
stične republike Hrvatske, Sobranje Socialistične republike 
Makedonije, Skupščina Socialistične republike Slovenije, 
Skupščina Socialistične republike Srbije, Skupščina Sociali- 
stične avtonomne pokrajine Kosovo in Skupščina Sociali- 
stične avtonomne pokrajine Vojvodine 

DOGOVOR 
O ZAGOTOVITVI DELA SREDSTEV ZA 
FINANCIRANJE MEDNARODNIH ŠPORTNIH 
TEKMOVANJ, KI JIH PRIREJAMO V 
JUGOSLAVIJI, IN ZA PRIPRAVO 
JUGOSLOVANSKIH ŠPORTNIKOV ZA 
UDELEŽBO NA OLIMPIJSKIH IGRAH 

1. člen 
Republike in avtonomni pokrajini (v nadaljnjem besedilu: 

udeleženci dogovora) soglašamo, da se zagotovitev dela 
sredstev za financiranje mednarodnih športnih tekmovanj, ki 
jih prirejamo V Jugoslaviji, in za pripravo jugoslovanskih 
športnikov za udeležbo na olimpijskih igrah, izdajo doplačilne 
poštne znamke, in sicer kot poseben prometni davek, pod 
pogoji in na način, določen s tem dogovorom. 

Udeleženci dogovora soglašamo, da vsi uporabniki poštnih 
storitev pri pošiljanju vseh poštnih pošiljk v notranjem pošt- 
nem prometu plačajo kot poseben prometni davek doplačilne 
poštne znamke, razen za pošiljke časopisov in revij. 

2. člen 
Po določbah tega dogovora se bodo sredstva za financira- 

nje mednarodnih športnih tekmovanj zagotavljala na podlagi 
dogovora o pogojih organiziranja in skupnega financiranja 
mednarodnih športnih tekmovanj, ki jih prirejamo v Jugosla- 
viji (Uradni list SFRJ št. 1/85), in sicer za: 

1. olimpijske igre (poletne in zimske); 
2. mediteranske igre; 
3. univerziade (poletne in zimske); 
4. svetovna prvenstva v eni ali več športnih panog; 
5. evropska prvenstva v eni ali več športnih panog. 

3. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da se zagotovitev dela 

sredstev za financiranje mednarodnih športnih tekmovanj iz 
2. člena tega dogovora in za pripravo jugoslovanskih športni- 
kov za udeležbo na olimpijskih igrah z zakoni republik in 
avtonomnih pokrajin o uvedbi doplačilne poštne znamke 
določijo pogoji in način zbiranja sredstev od doplačilne 
poštne znamke kot oblike posebnega prometnega davka, s 
katerimi bo v skladu s tem dogovorom določen tudi način 
uporabe teh sredstev. 

4. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da se del sredstev za 

financiranje posameznega mednarodnega športnega tekmo- 

vanja iz 2. člena tega dogovora, ki se zagotavljajo z doplačil- 
nimi poštnimi znamkami, zagotavlja enkrat v trajanju najdlje 
mesec dni. 

Udeleženci dogovora izjemoma soglašamo, da se v času 
olimpijskih iger (poletnih ali zimskih) doplačilna poštna 
znamka uvede dvakrat, in sicer najdlje po mesec dni. V tem 
primeru se prva doplačilna poštna znamka uvede v letu pred 
olimpijskimi igrami, druga pa v letu olimpijskih iger. 

5. člen 
Od sredstev, zbranih z uvedbo doplačilne poštne znamke, 

se po določbah tega dogovora izloča 15% v dobro Jugoslo- 
vanskega olimpijskega komiteja za financiranje priprav jugo- 
slovanskih športnikov za udeležbo na olimpijskih igrah (polet- 
nih ali zimskih). 

6. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da se doplačilna poštna 

znamka za zagotovitev dela sredstev za financiranje medna- 
rodnih športnih tekmovanj iz 2. člena tega dogovora in za 
pripravo jugoslovanskih športnikov za udeležbo na olimpij- 
skih igrah uvede in zaračunava največ do 50% nominalne 
vrednosti poštne znamke za pisma, težka do 20 gramov, kadar 
gre za olimpijske igre, in največ do 30%, kadar gre za druga 
športna tekmovanja iz 2. člena tega dogovora. 

7. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da bomo uvedli dopla- 

čilne poštne znamke v času, ki ne bo sovpadal s časom, ko 
bodo v obtoku doplačilne znamke za humanitarne akcije 
(»teden boja proti tuberkolozi«, »teden solidarnosti«, »teden 
otroka« in »teden rdečega križa«). 

8. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da bomo v skladu z 

določbami tega dogovora zagotovili, da se sredstva, zbrana 
od doplačilnih poštnih znamk, potem ko se odbijejo stroški za 
njihovo izdajo, takoj vplačajo iz proračuna republike oziroma 
avtonomne pokrajine na račun organizatorja mednarodnega 
športnega tekmovanja iz 2. člena tega dogovora in na račun 
Jugoslovanskega olimpijskega komiteja ter da se smejo upo- 
rabljati samo za kritje stroškov organiziranja in izvajanja teh 
tekmovanj. 

9. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da je treba z zakoni o 

uvedbi posebne doplačilne poštne znamke urediti vprašanja 
zagotavljanja sredstev za kritje stroškov z izdajo in prodajo 
doplačilne poštne znamke v dobro Skupnosti jugoslovanskih 
pošt, telegrafov in telefonov, in icer v sorazmerju z zneskom 
sredstev, zbranih s prodajo doplačilne poštne znamke na 
ozemlju posamezne republike oziroma avtonomne pokrajine, 
glede na celotna sredstva, zbrana s prodajo doplačilne poštne 
znamke na ozemlju Jugoslavije. 

10. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da pristojni organ repu- 

blike oziroma avtonomne pokrajine, na ozemlju katerega se 
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prireja mednarodno športno tekmovanje iz 2. člena tega 
dogovora, sestavi osnutek zakona, s katerim bo uvedena 
obvezna doplačilna znamka za to mednarodno športno tek- 
movanje, in ga pošlje pristojnim organom drugih republik 
oziroma avtonomnih pokrajin, da o njem dajo svoje mnenje. 

Udeleženci dogovora soglašamo, da bomo, če bo sprejet 
osnutek zakona iz prvega odstavka tega člena, sprejeli ta 
zakon v 90 dneh od dneva, ko bo osnutek zakona poslan 
pristojnim organom, da dajo o njem svoje mnenje. 

Če ima pristojni organ republike oziroma avtonomne pokra- 
jine pripombe k predlaganemu osnutku zakona, obvesti o tem 
pristojni organ, ki je poslal osnutek zakona, ki v 15 dneh od 
vročitve pripomb skliče sestanek pristojnih organov iz vseh 
republik in avtonomnih pokrajin zaradi obravnave športnih 
vprašanj. 

Če pristojni organi republik in avtonomnih pokrajin na ta 
način ne dosežejo soglasja o športnih vprašanjih, obvestijo o 
temu udeležence dogovora. 

Alternativa: 
Udeleženci dogovora soglašamo, da se za vsako medna- 

rodno športno tekmovanje iz 2. člena tega dogovora sklene 
poseben dogovor o uvedbi doplačilne znamke, s katerim se 
določijo vrednost doplačilne znamke, čas, v katerem je v 

I. Ustavna podlaga za sklenitev dogovora 

Podlaga za sklenitev tega dogovora socialističnih republik 
in socialističnih avtonomnih pokrajin je 3. alinea drugega 
odstavka 244. člena ustave Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije. 

II. Razlogi za sklenitev dogovora 

V letih 1979, 1980, 1981, 1983 in 1984 so socialistične 
republike in socialistični avtonomni pokrajini dajale pobudo 
za sklenitev dogovora o izdaji doplačilnih poštnih znamk kot 
dopolnilnih sredstev za financiranje naslednjih mednarodnih 
športnih tekmovanj: 

1. VIII. mediteranske igre, Split 1979; 
2. XXXVI. svetovno prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad 

1981; 
3. XX. jubilejna svetovna prvenstva v rokoborbi v prostem 

stilu, Skopje; 
4. XVII. svetovno prvenstvo v kajaku in kanuju na mirnih 

vodah, Beograd 1984; 
5. XIV. zimske olimpijske igre, Sarajevo 1984; 
6. VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica. 
Dogovori o izdaji doplačilnih poštnih znamk za dopolnilno 

financiranje so bili sklenjeni za tekmovanja pod zaporednimi 
številkami 1., 2., 5. in 6. medtem ko so drugi še v postopku 
usklajevanja. Med omenjenim postopkom je bilo na sejah 
Medrepubliškega komitja za področje financiranja poudar- 
jeno, da je treba sprejeti merila za izdajo doplačilnih poštnih 
znamk za dopolnilno financiranje mednarodnih športnih tek- 
movanj, ki se organizirajo v Jugoslaviji, torej skleniti družbeni 
dogovor na ravni SR in SAP, s čimer bi bilo olajšano sklepanje 
predlaganih dogovorov in dana možnost, da tudi druge soci- 
alistične republike oziroma Socialistična avtonomna pokra- 
jina Kosovo zahtevajo solidarnost ob organiziranju medna- 
rodnih športnih tekmovanj. 
III. Ocena stanja na področju, ki se ureja z 
dogovorom, in cilji, kijih želimo doseči 

Zvezni komite za promet in zveze ter Zvezni sekretariat za 

obtoku doplačilna znamka, organizator mednarodnega šport- 
nega tekmovanja, kateremu se morajo sredstva, zbrana s 
prodajo doplačilne znamke, vplačati, ter osvetlijo druga vpra- 
šanja, pomembna za izvajanje tega dogovora, v skladu s tem 
dogovorom. 

11. člen 
Organizator mednarodnega športnega tekmovanja iz 2. 

člena tega dogovora mora udeležencem tega dogovora naj- 
pozneje v 90 dneh po mednarodnem športnem tekmovanju 
predložiti poročilo o porabi sredstev, zbranih z izdajo dopla- 
čilne poštne znamke. 

Jugoslovanski olimpijski komite mora vsako leto do 30. 
marca predložiti udeležencem tega dogovora poročilo o 
porabi sredstev zbranih z izdajo doplačilne poštne znamke v 
preteklem letu. 

12. člen 
Ta dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo skupščine republik 

in skupščini avtonomnih pokrajin ter podpišejo njihovi poo- 
blaščeni predstavniki. 

finance sta v oktobru 1983 pripravila teze za dogovor o izdaji 
doplačilnilh poštnih znamk za dopolnilno financiranje med- 
narodnih športnih tekmovanj v Jugoslaviji. Teze so bile izde- 
lane na podlagi sklepa Zveznega izvršnega sveta s 150. seje z 
dne 28. IV. 1983, s katerim je bila sprejeta pobuda nekaterih 
republik oziroma avtnonomnih pokrajin. V njih so določena 
merila za izdajo doplačilnih poštnih znamk ob posameznih 
mednarodnih športnih tekmovanjih širšega pomena. 

Del sredstev za financiranje mednarodnih športnih tekmo- 
vanj in za pripravo jugoslovanskih športnikov za udeležbo na 
olimpijskih igrah bi se zagotavljal na podlagi zakonov repu- 
blik in avtonomnih pokrajin o uvedbi doplačilne poštne 
znamke kot posebnega prometnega davka, s katerimi se bo v 
skladu s tem dogovorom določal tudi način uporabe sredstev, 
zbranih s prodajo teh znamk. 

Pri sestavi osnutka dogovora smo izhajali iz sklepa s 334. 
seje Zveznega izvršnega sveta z dne 19. II. 1981 o restriktivni 
uvedbi doplačilnih znamk. Zato je v osnutku predlagano, da 
se doplačilna poštna znamka uvede največ enkrat oziroma 
dvakrat za eno mednarodno tekmovanje in največ do 50% 
oziroma 30% nominalne vrednosti poštne znamke za pisma, 
težka do 20 gramov. 

O tem, ali bo ta dogovor temelj za sprejetje vseh prihodnih 
zakonov v republikah in avtonomnih pokrajinah, ali pa bo za 
vsak posamezni primer financiranja športnih mednarodnih 
tekmovanj sklenjen poseben dogovor o uvedbi doplačilne 
znamke, morajo odločiti udeleženci tega dogovora. Zato je na 
voljo tudi ustrezna alternativna rešitev. 

IV. UDELEŽENCI DOGOVORA 

V skladu z 281. členom ustave SFRJ federacija po zveznih 
organih z zakonom ne ureja izdaje doplačilnih poštnih znamk. 
Zato je treba urediti izdajanje in določanje vrednosti doplačil- 
nih znamk enotno za vso SFR Jugoslavijo. Da bi uresničili ta 
skupni interes je treba skleniti dogovor socialističnih republik 
in socialističnih avtonomnih pokrajin. 

Zato so udeleženci tega dogovora skupščine socialističnih 
republik in skupščini socialističnih avtonomnih pokrajin. 
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